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Podsumowanie wytycznych 
projektowych Cisco: 
Inteligentna sieć WAN Cisco

Projekty Cisco Validated Design (CVD)
Projekty Cisco® Validated Design stanowią podstawę dla projektów systemów 
i bazują na informacjach dotyczących typowych przykładów zastosowania lub 
bieżących priorytetach związanych z inżynierią systemów. Projekty te łączą 
w sobie szeroką gamę rozwiązań technologicznych, funkcji oraz aplikacji, 
co pozwala na dopasowanie do potrzeb klientów. Każdy projekt Cisco 
Validated Design został dokładnie przetestowany i udokumentowany przez 
inżynierów Cisco w celu zapewnienia szybszego, niezawodnego i w pełni 
przewidywalnego wdrożenia.

W niniejszym dokumencie pokrótce zaprezentowano wytyczne projektowe 
rozwiązania technicznego: inteligentna sieć WAN Cisco — w tym główną 
technologię, opisane w nich modele użycia oraz informacje na temat 
dodatkowych i powiązanych zasobów.

Technologia inteligentna sieć WAN Cisco
W ramach rozwiązania inteligentna sieć WAN Cisco (IWAN) oferowane 
są przewodniki dotyczące projektu i wdrożenia dla wszystkich organizacji 
poszukujących rozwiązania transportowego WAN z inteligentną kontrolą 
ścieżek, optymalizacją aplikacji i bezpieczną, szyfrowaną komunikacją między 
oddziałami, a przy tym zmniejszającego koszt eksploatacji infrastruktury WAN. 
Do zwiększenia przepustowości rozwiązanie IWAN w pełni wykorzystuje 
ekonomiczne usługi internetowe, a przy tym nie naraża na szwank wydajności, 
niezawodności czy bezpieczeństwa aplikacji do współpracy bądź aplikacji 
opartych o technologię chmury.

Rysunek 1 przedstawia przegląd modeli projektów opartych na rozwiązaniu 
IWAN.

Rysunek 1. Modele projektów z rozwiązaniem IWAN 
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Kilka słów 
o projekcie opisanym 
w przewodniku
Zobacz, jak za pomocą 
rozwiązania inteligentna sieć 
WAN Cisco zapewnić najwyższej 
jakości obsługę przy użyciu 
dowolnego typu połączenia.

Poznaj formy zastosowania 
i modele projektów, aby określić 
własny sposób wdrożenia.

Wdrażaj z całkowitą pewnością, 
korzystając ze sprawdzonych 
projektów.

Omówienie projektu 
na bazie rozwiązania 
inteligentna sieć WAN
Projekt oparty na rozwiązaniu 
inteligentna sieć WAN zapewnia 
wysoce dostępną, bezpieczną 
i zoptymalizowaną łączność 
między wieloma oddalonymi 
od siebie sieciami LAN. Te 
wytyczne projektowe opisują 
dwa modele projektu na bazie 
rozwiązania IWAN:

•	 Model hybrydowej sieci WAN
•	 Model podwójnej sieci 

WAN oparty na usługach 
internetowych



Formy zastosowania
Organizacje potrzebują sieci WAN, aby zapewnić pracującym w oddziałach 
użytkownikom wydajność i niezawodność wystarczające do skutecznego 
wspomagania działalności firmy. Pomimo że większość aplikacji i usług 
używanych przez tych użytkowników jest zlokalizowana w siedzibie firmy, 
projekt sieci WAN musi — niezależnie od lokalizacji — zapewniać pracownikom 
taką samą jakość dostępu do zasobów. Te wytyczne projektowe opisują 
następujące formy zastosowania:

Zabezpieczenia

Poufność i bezpieczeństwo transakcji firmowych oraz danych 
pracowników i klientów są najważniejsze. Bezpieczna, szyfrowana 
komunikacja pomaga zapewnić, aby wszelkie dane przesyłane 
za pośrednictwem zaufanych bądź niezaufanych sieci były chronione 
przed nieautoryzowanym dostępem lub zagrożeniami ze strony 
złośliwego oprogramowania.

Wysoka dostępność

Zadbaj o maksymalną bezawaryjność, aby umożliwić firmie ciągłość 
działania. Aby zapewnić wysoką dostępność, oprócz pojedynczego 
lub podwójnych routerów w oddziałach, użyj dodatkowego 
połączenia pracującego w trybie zapasowym lub aktywnym. 

Chmura

Uprość przechowywanie danych i przenieś je do chmury publicznej. 
W nieskomplikowany sposób włącz chmurę do sieci i uprość 
przenoszenie danych między chmurami publicznymi.

Wydajność aplikacji

Zachowaj wydajność aplikacji na tym samym poziomie w całej 
sieci i chmurze. Zaawansowana jakość usługi i optymalizacja 
aplikacji pomagają zapewnić, że aplikacje biznesowe i aplikacje 
do współpracy są traktowane odpowiednio priorytetowo. 

Przesyłanie danych głosowych i wideo

Miej pewność, że przesyłane w sieci dane głosowe i wideo nie 
pochłoną całej dostępnej przepustowości oraz zadbaj o zachowanie 
wysokiej jakości obsługi, jednocześnie zapewniając, że ruch 
generowany przez aplikacje biznesowe i mniej ważne elementy 
przepływa bez zakłóceń.
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Podstawowe zalety 
rozwiązania IWAN
Niezależność w warstwie 
transportowej pomaga 
odpowiednio dostosować 
połączenia WAN i obniżyć koszty.

Inteligentna kontrola ścieżek 
dynamicznie odciąża ruch sieciowy 
i poprawia wydajność aplikacji.

Optymalizacja aplikacji 
poprawia czas odpowiedzi 
aplikacji i zarazem zmniejsza 
zapotrzebowanie na 
przepustowość sieci WAN.

Bezpieczna łączność chroni 
przed zagrożeniami i umożliwia 
bezpośredni dostęp do Internetu.

Zapoznaj się z całym 
dokumentem
Aby pobrać kompletne wytyczne 
projektowe Cisco Validated 
Design, które zawierają 
szczegółowe informacje na 
temat projektu inteligentnej sieci 
WAN oraz form zastosowania 
hybrydowej sieci WAN 
i podwójnej sieci WAN opartej 
na usługach internetowych, 
należy kliknąć poniższe łącze:

Wyświetl kompletne wytyczne 
projektowe

Więcej porad 
dotyczących projektów
Odwiedź witrynę Design Zone, 
aby uzyskać dalsze informacje 
o powiązanych projektach Cisco 
Validated Design w zakresie 
sieci WAN:

Więcej informacji

http://www.cisco.com/go/iwandesignguide
http://www.cisco.com/go/iwandesignguide
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-branch-wan/index.html

