
Skrócony poradnik projektowania Cisco: 
Rozwiązania technologiczne w kampusowej 
bezprzewodowej sieci LAN

Projekty Cisco Validated Designs

Kilka słów o projekcie 
opisanym w przewodniku:

Projekty Cisco Validated Design (CVD) 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 CVD został dokładnie 
przetestowany i udokumentowany przez inżynierów �rmy Cisco w celu 
zapewnienia szybszego, niezawodnego i w pełni przewidywalnego wdrożenia. 

W niniejszym dokumencie pokrótce zaprezentowano zawartość poradnika 
projektowania rozwiązania technicznego: Kampusowa bezprzewodowa sieć LAN 
Cisco® — w tym główną technologię, opisane w nim modele użycia oraz 
informacje na temat dodatkowych i powiązanych zasobów.

Technologia kampusowej 
bezprzewodowej sieci LAN
Sieć musi być w stanie zapewnić transmisję, która jest inteligentna i odporna na 
zakłócenia, gdyż to właśnie od niej zależy, czy użytkownicy będą mogli uzyskać 
dostęp do większości informacji koniecznych do pracy, a także do niezawodnych 
usług przesyłania głosu i wideo. Projekty Cisco Validated Design for Campus 
przedstawiają łączność bezprzewodową w ramach kompletnego rozwiązania 
dostępu do sieci, zapewniającego wydajną i odporną na błędy transmisję. Dzięki 
niemu możliwe jest różnicowanie ruchu generowanego przez aplikacje, a także 
nadawanie priorytetów i kolejkowanie ruchu w taki sposób, aby dane były 
trasowane w sposób najbardziej efektywny.

Na poniższym rysunku przedstawiono ogólny schemat projektu bezprzewodowej 
sieci LAN.

Upowszechnia wśród 
pracowników mobilnych 
bezpieczny dostęp do sieci za 
pośrednictwem bezprzewodowej 
sieci LAN

Zapewnia wykonawcom 
i osobom odwiedzającym dostęp 
do infrastruktury organizacji 
w charakterze gościa za 
pośrednictwem bezprzewodowej 
sieci LAN

Sprawdza produkty, modele 
i aplikacje wykorzystujące 
bezprzewodową technologię LAN

© 2014 Cisco lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Poufny dokument Cisco. 
Wyłącznie do użytku Partnerów Channel Partner. Dokument nieprzeznaczony do publicznego rozpowszechniania.

Omówienie projektu 
„Kampusowa 
bezprzewodowa sieć LAN”

kontrolerach bezprzewodowej 
sieci LAN �rmy Cisco (WLC),

lekkich punktach dostępu �rmy 
Cisco.

Projekt rozwiązania technicznego 
„Kampusowa bezprzewodowa 
sieć LAN” zapewnia 
pracownikom nieograniczoną 
łączność w zakresie danych i 
głosu, a gościom 
bezprzewodowy dostęp do 
internetu — niezależenie od 
miejsca przebywania w 
budynkach organizacji. Projekt 
„Kampusowa bezprzewodowa 
sieć LAN” opiera się na dwóch 
głównych komponentach:
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Modele użycia bezprzewodowej sieci LAN
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Lekkie punkty dostępu 
�rmy Cisco

Lekkie punkty dostępu �rmy Cisco 
mogą współpracować 
z kontrolerem bezprzewodowej 
sieci LAN �rmy Cisco (WLC), 
umożliwiając podłączanie urządzeń 
bezprzewodowych do sieci LAN 
i jednocześnie realizując funkcje 
przekazywania danych 
i monitorowania eteru. Technologia 
kampusowej bezprzewodowej sieci 
LAN została oparta na punktach 
dostępu bezprzewodowego 
802.11ac �rmy Cisco, które oferują 
wyśmienite pokrycie sygnałem 
bezprzewodowym, zapewniając 
przepustowość do dziewięciu razy 
większą niż w przypadku sieci 
802.11a/b/g.

High Availability (wysoka dostępność)   
Rola mobilności we wszelkich aspektach życia prywatnego i zawodowego wciąż 
rośnie, dlatego nadal najważniejszym problemem do rozwiązania pozostaje 
kwestia dostępności. Technologia kampusowej bezprzewodowej sieci LAN 
zapewnia wysoką dostępność dzięki zastosowaniu w ramach jednej grupy 
urządzeń mobilnych kontrolerów, które cechuje odporność na zakłócenia. 
Wykorzystując niedrogi model licencjonowania o wysokiej dostępności 
z pojedynczym logowaniem (HA SSO), instalacje sieciowe �rmy Cisco są 
w stanie poprawić dostępność sieci bezprzewodowej, ponieważ czas przywracania 
łączności z kontrolerem bezprzewodowej sieci LAN to mniej niż sekunda.

Obsługa multiemisji   
Użycie danych wideo i głosowych zwiększa się we wszystkich obszarach 
naszego życia wraz z podłączaniem do sieci bezprzewodowych kolejnych 
smartfonów, tabletów i komputerów PC. W każdym z naszych projektów sieci 
przewodowej użytkownicy mają zapewnioną obsługę multiemisji na poziomie, do 
którego przyzwyczaili się, korzystając z sieci przewodowych. Obsługa ta 
w przypadku kontrolerów lokalnych odbywa się za pośrednictwem trybu 
multiemisja–multiemisja, w ramach którego na potrzeby multiemisji używany jest 
specjalny adres IP pozwalający na wydajniejsze przesyłanie strumieni do punktów 
dostępu.

Wybór pasma   
Wiele z dostępnych obecnie na rynku urządzeń bezprzewodowych to 
modele dwuzakresowe, które mogą pracować zarówno w paśmie 2,4 
GHz, jak i 5 GHz. Funkcja wyboru pasma opóźnia wysłanie ramki 
odpowiedzi typu Probe na zmianę pasma na 2,4 GHz o kilkaset 
milisekund, umożliwiając punktowi dostępu dobór odpowiedniego 
pasma dla dowolnego urządzenia.

Technologia ClientLink   
Technologia Cisco ClientLink wykorzystuje technikę kształtowania wiązki do 
poprawy stosunku sygnał/szum na urządzeniach-klientach. Jest ona 
kompatybilna nie tylko z urządzeniami obsługującymi standard 802.11n. Dzięki 
zmniejszaniu liczby retransmisji i wspomaganiu wyższych transferów danych 
technologia ClientLink zapewnia lepszą przepustowość na drodze punkt 
dostępu-klient.

Sieć bezprzewodowa dla gości   
Wykorzystanie istniejącej przewodowej sieci LAN w kampusie do zapewniania 
dostępu gościom stanowi wygodny i oszczędny sposób na zapewnienie 
osobom odwiedzającym i wykonawcom dostępu do internetu.
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Kontrolery bezprzewodowej 
sieci LAN Cisco

Technologia kampusowej 
bezprzewodowej sieci LAN 
stanowi projekt sieci 
bezprzewodowej bazujący na 
kontrolerach. Dzięki zastosowaniu 
kontrolerów bezprzewodowej 
sieci LAN �rmy Cisco (WLC) do 
centralizacji kon�guracji i kontroli 
punktów dostępu 
bezprzewodowego technologia ta 
upraszcza proces zarządzania 
siecią.



Projekt rozwiązania technicznego „Kampusowa bezprzewodowa sieć 
LAN” zapewnia pracownikom nieograniczoną łączność w zakresie 
danych i głosu, a gościom bezprzewodowy dostęp do internetu. 
Niezależenie od miejsca przebywania w budynkach organizacji — na 
dużych kampusach bądź w placówce zdalnej — w przypadku korzystania 
z usług głosowych, wideo i w zakresie danych użytkownicy sieci zawsze 
doświadczają tej samej jakości obsługi. 

Korzyści, jakie niesie ze sobą projekt rozwiązania technicznego 
„Kampusowa bezprzewodowa sieć LAN” są następujące:

          •  Większa wydajność dzięki bezpiecznemu i niezależnemu od 
 lokalizacji dostępowi do sieci — mierzalny wzrost wydajności 
 i polepszenie komunikacji
          •  Zwiększona elastyczność sieci — miejsca, w których instalacji 
 kabli sprawiłaby trudność zostają połączone bezprzewodowo, 
 bez kosztów związanych z instalacją
          • Niskie koszty wdrożenia — zastosowanie technologii w modelu 
 wirtualnym w ramach całej architektury bezprzewodowej
          •  Łatwość obsługi i zarządzania — scentralizowana obsługa 
 rozproszonego środowiska bezprzewodowego za pomocą 
 jednego interfejsu
          •  Instalacja plug and play — automatyczne inicjowanie po 
 podłączeniu punktu dostępu do obsługiwanej sieci przewodowej.
          • Konstrukcja odporna na błędy i zakłócenia — niezawodna 
 łączność bezprzewodowa w strategicznych lokalizacjach oraz 
 funkcja zarządzania pełnym pasmem radiowym.
          •  Wsparcie dla użytkowników urządzeń bezprzewodowych — 
 modele projektów Bring Your Own Device (BYOD)
          • Wydajny transfer w przypadku multiemisji — wsparcie dla wielu 
 modeli komunikacji grupowej, takich jak komunikacja wideo 
 i NIM.
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Modele użycia bezprzewodowej sieci LAN

Łączność

Zapoznaj się z całym 
poradnikiem

Aby pobrać kompletne 
podsumowanie poradnika projektu 
Cisco Validated Design, które 
zawiera szczegółowe informacje na 
temat projektu bezprzewodowej 
sieci LAN i modeli użycia poradnika 
projektu „Kampusowa 
bezprzewodowa sieć LAN”, należy 
kliknąć poniższe łącze:

Zobacz pełne podsumowanie

Aby uzyskać więcej informacji na 
temat wszystkich projektów CVD, 
o których mowa w podsumowaniu, 
należy kliknąć poniższe łącze:

Więcej informacji

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Apr2014/CampusDesignSummary-APR14.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-campus/index.html

