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Oficjalny raport 

Przekształcaj przestrzeń roboczą dzięki 
przełącznikom Cisco Catalyst do komunikacji 
wielogigabitowej 
Streszczenie 
Zanosi się na to, że łączność bezprzewodowa zyska nowe życie. Będzie to możliwe dzięki innowacyjnym 
produktom 802.11ac Wave 2, które są w stanie zaoferować wielogigabitowe, kojarzone z sieciami przewodowymi 
prędkości, zapewniając jednocześnie w ramach firmowej przestrzeni roboczej niespotykaną wcześniej skalę 
i elastyczność. Jakie korzyści zatem niesie ze sobą nowa przepustowość, zważywszy na fakt, że większość 
obecnego okablowania pozwala pracować maksymalnie z prędkością 1 gigabita na sekundę (Gb/s)? W niniejszym 
raporcie: 

● Zaprezentowano najnowszej generacji przełączniki Cisco® Catalyst® oferujące technologię komunikacji 
wielogigabitowej. Jest to pierwsza platforma, która łączy w sobie obsługę wielogigabitowej komunikacji 
bezprzewodowej z pełną funkcją PoE, a przy tym jest łatwa we wdrożeniu. 

● Pokazano, jak dzięki technologii NBASE-T przełączniki Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej dają 
możliwość uzyskania prędkości rzędu 5 Gb/s za pośrednictwem istniejącego już okablowania. 

● Przedstawiono, jak przełączniki Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej zapewniają skalę 
i możliwości, których potrzebujesz dzisiaj, eliminując zarazem konieczność inwestowania w sieć 
w przyszłości. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj zatem dalej. 

Niepokojąca wizja niewystarczającej przepustowości 
Gwałtowny cyfrowy rozwój sprawia, że w firmach narasta presja na uzyskiwanie wyższych prędkości i zapewnianie 
liczniejszych opcji łączności. Nowe trendy, takie jak Bring Your Own Device (BYOD) czy nowej generacji otwarte 
przestrzenie robocze, znacznie zwiększają wymogi w zakresie przepustowości, a także poważnie obciążają sieć. 
Ale pomoc już nadchodzi. Nowa generacja produktów 802.11ac Wave 2 do komunikacji bezprzewodowej będzie 
w stanie obsłużyć innowacyjne przestrzenie robocze i tchnąć w całą sieć nowe życie. 

5-krotny wzrost przepustowości Wi-Fi dzięki rozwiązaniom 802.11ac Wave 2 może dla firm oznaczać absolutną 
rewolucję. Po raz pierwszy możliwe będzie uzyskanie elastyczności i skali oferowanych przez łączność Wi-Fi przy 
prędkościach 6,8 Gb/s lub wyższych charakteryzujących przewodowe sieci LAN. Daje to prawdziwy obraz tego, jak 
będzie zmieniał się model sieciowy — lepsze osiągi dla użytkowników końcowych dostępne na olbrzymią skalę. 

Tę piękną perspektywę zakłóca widmo niewystarczającej przepustowości uniemożliwiającej wielu firmom 
przełożenie tego skoku technologicznego na zyski. Jest ono obecne w postaci istniejącej dostępowej infrastruktury 
kablowej. Na dzień dzisiejszy większość zainstalowanego na świecie okablowania sieci ethernetowych ma 
ograniczenie w postaci maksymalnej przepustowości 1 Gb/s przy 100 m długości kabla. W związku z tym, bez 
gruntownej wymiany okablowania większość firm nie będzie mogła znaleźć sposobu na poradzenie sobie 
z ogromem nowego ruchu pochodzącego z sieci Wi-Fi, który dotrze do istniejącej infrastruktury dostępowej. 
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Ewolucja w zakresie prędkości oferowanych przez punkty dostępu i przełączniki odbywa się obecnie znacznie 
szybciej niż ewolucja w zakresie okablowania. Jak zatem można przezwyciężyć ten problem niewystarczającej 
przepustowości i spożytkować rewolucyjny potencjał produktów 802.11ac Wave 2? Do tej pory istniały dwa 
rozwiązania, z których żadne nie było idealne: 

● Ułożenie kabli 10GBASE-T: Okablowanie kategorii 5e można było zdemontować i wymienić na nowsze 
kategorii 6 (Cat6a). Taki proces jest jednak dość kłopotliwy i niepraktyczny. Do wykorzystania prędkości 
wielogigabitowych zastosowane kable Cat6 pierwszej generacji muszą być znacznie krótsze od starych 
przewodów. Jeżeli wykorzystujesz technologię PoE do zasilania punktów dostępu, które są oddalone 
o ponad 100 metrów od przełącznika (a wiele nowoczesnych firm stosuje taką praktykę), zachodzi 
konieczność zupełnego przeorganizowania całej przestrzeni roboczej. Nowe kable Cat6a oferują co prawda 
zasięg 100 metrów, ale są droższe, grubsze i mniej elastyczne niż przewody Cat5, co mogłoby powodować 
problemy z instalacją w istniejących kanałach kablowych. 

Oczywiście usuwanie kabli dostępowych w celu przejścia na standard 10GBASE-T pociągałoby za sobą 
poważny remont budynku i znaczne zakłócenia w działalności firmy. Usunięcie i wymiana istniejącego 
okablowania ethernetowego mogłaby także wiązać się z wysokimi kosztami. 

● Pociągnięcie drugiego kabla Cat5e: Ta opcja także niesie ze sobą znaczące koszty. W przypadku 
kampusu z tysiącem punktów dostępu kwota tej operacji mogłaby łatwo osiągnąć kilka setek tysięcy 
dolarów. Być może potrzebny byłby także remont budynku w takim samym stopniu uciążliwy jak całkowita 
wymiana okablowania. 

Cisco ma dla Ciebie lepszą ofertę. Przełączniki Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej pozwalają znacznie 
zwiększyć prędkości dostępu i elastyczność w ramach przestrzeni roboczej. A to wszystko bez konieczności 
„odświeżania” instalacji kablowych i zakłócania pracy firmy. 

Przełączniki Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej 
Nowe przełączniki Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej to sposób na skapitalizowanie korzyści 
płynących z produktów 802.11ac Wave 2 bez konieczności wymiany kabli. Przełączniki zapewniają: 

● Wielogigabitowe porty przełącznika z automatyczną negocjacją prędkości 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s 
i 5 Gb/s przy użyciu istniejących kabli Cat5e oraz w całym zakresie prędkości do 10 Gb/s przy użyciu 
nowszych kabli Cat6a (tabela 1). (Ogólna zasada w branży mówi o tym, że przepustowość sieci LAN 
podłączonej do punktów dostępu bezprzewodowego powinna wynosić co najmniej 75% przepustowości 
sieci Wi-Fi.) 

● Ten sam zasięg 100 metrów dla technologii PoE, jak w przypadku istniejącego rozwiązania 
1000BASE-T. Możesz uzyskać 5-krotnie wyższe niż obecnie prędkości transmisji danych w przestrzeni 
roboczej w sposób najbardziej dopasowany do posiadanej infrastruktury sieciowej i kablowej. 

● Oferujemy unikatowe rozwiązania wielogigabitowe, które obsługują technologie PoE, PoE+ i Cisco 
Universal PoE (Cisco UPOE) i dostarczają 15 W, 30 W lub 60 W energii elektrycznej do punktu 
dostępu. Cisco wciąż pozostaje jedynym producentem oferującym rozwiązania obsługujące prąd 
60 W w technologii UPOE, które wyznaczają przyszły standard w zakresie zasilania urządzeń odbiorczych 
w przestrzeni roboczej. Dzięki temu można zapewnić zasilanie większej liczbie urządzeń, takich jak telefony 
IP, telewizory z funkcjami internetowymi, kamery monitoringu, klienckie komputery wirtualne i wiele innych, 
bez konieczności instalacji dodatkowych przewodów ściennych lub sufitowych, przy jednoczesnym 
korzystaniu z dobrodziejstw funkcji zaawansowanego zarządzania zasilaniem, takich jak Cisco 



 

 
© 2015 Cisco lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument zawiera jawne informacje firmy Cisco. Strona 3 z 5 

EnergyWise®. Teraz i Ty możesz czerpać korzyści płynące z technologii UPOE, a zarazem uzyskać 
wielogigabitowe prędkości sieci Wi-Fi w ramach jednej platformy przełącznikowej. 

Tabela 1. Prędkości i standardy kabli w przypadku produktów Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej 

Kabel 1 Gb/s 2,5 Gb/s 5 Gb/s 10 Gb/s 

Cat5e    Nie dotyczy 

Cat6     (55 m) 

Cat6a     

Wraz z pojawieniem się na rynku w przyszłym roku punktów dostępu bezprzewodowego 802.11ac Wave 2 
przełączniki Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej pozwolą Ci natychmiast uzyskać korzyści finansowe 
dzięki nowej generacji prędkościom — a to wszystko zaledwie przy ułamku kosztów, które zostałyby poniesione 
w sytuacji wymiany okablowania dostępowego, oraz zupełnie bez zakłócania działalności firmy. 

Oferta produktów Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej 
Cisco zapewnia kompletną ofertę rozwiązań do komunikacji wielogigabitowej dla firm. Są to min.: 

● Karta Cisco Catalyst 4500E do komunikacji wielogigabitowej: Komunikacja gigabitowa zostanie 
zaimplementowana przez Cisco w przełącznikach Cisco Catalyst 4500E, czyli najpopularniejszej na świecie 
platformie przełączania dostępu i zarazem flagowych modułowych przełącznikach Cisco do zintegrowanego 
dostępu. Nowe 48-portowe karty z serii E oferują do 12 portów wielogigabitowych w ramach jednego 
gniazda oraz do 96 w ramach całego systemu. 

Wsparciem zostaną objęte karty w dwóch generacjach modułów Supervisor Engine (Supervisor 7 oraz 8), 
dzięki czemu użytkownik otrzyma najnowsze rozwiązania i ochronę inwestycji w zakresie wdrożonych 
rozwiązań Cisco Catalyst. 

● Przełącznik Cisco Catalyst 3850 do komunikacji wielogigabitowej: Cisco planuje zaimplementować 
komunikację wielogigabitową także w produktach Cisco Catalyst z serii 3850, czyli czołowych w branży 
przełącznikach dostępowych z możliwością łączenia w stos. Te 24- i 48-portowe przełączniki klasy 
korporacyjnej zapewnią odpowiednio 24 i 12 portów do komunikacji wielogigabitowej i będą wspierać 
pracowników firmy we wdrażaniu nowych urządzeń, aplikacji i sposobów pracy. Pragniemy zaprezentować 
także dwa nowe łącza uplink przełączników Cisco Catalyst z serii 3850 — 2-portowe z natywną obsługą 
prędkości 40 Gb/s (QSFP) oraz łącze 8x10 SFP+. Pozwolą one obsłużyć zwiększony ruch w sieci 
bezprzewodowej spowodowany wdrożeniem rozwiązań 802.11ac Wave 2. Przełączniki te będą mogły bez 
problemu pracować w jednym stosie z przełącznikami Cisco Catalyst z serii 3850. 

● Przełącznik Cisco Catalyst 3560-CX do komunikacji wielogigabitowej: Cisco obejmuje technologią 
komunikacji wielogigabitowej również kompaktowe przełączniki Cisco Catalyst z serii 3560-CX. Te 
niewielkich rozmiarów, 10-portowe urządzenia bez wentylatora są w stanie zaoferować dwa porty do 
obsługi komunikacji wielogigabitowej. Mogą zostać zainstalowane poza szafą kablową oraz służyć do 
budowy nowej generacji przestrzeni roboczych i zapewniać obsługę PoE dla rozmaitych urządzeń 
w ramach Internetu Rzeczy (IoT). W budynkach o ograniczonej przestrzeni, takich jak te eksploatowane 
w sektorach handlu detalicznego, gastronomii czy edukacji, przełączniki Cisco Catalyst z serii 3560-CX 
mogą także zapewniać więcej opcji połączeń, jak również wcześniej niespotykaną skalowalność 
i elastyczność. 
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NBASE-T: Motor rozwoju dla nowej generacji komunikacji w biznesie 
Cisco to pierwszy z czołowych dostawców, który oferuje obsługę komunikacji wielogigabitowej dla standardu 
802.11ac Wave 2 sieci Wi-Fi w ramach jednego, gotowego do wdrożenia rozwiązania. Nowe możliwości nie są 
przez nas oferowane w formie zamkniętej, opatentowanej technologii, ale bazują na nowej specyfikacji branżowej 
zrzeszenia NBASE-T Alliance. 

NBASE-T Alliance to konsorcjum utworzone przez liderów w branży przełączników i łączności bezprzewodowej, 
układów scalonych i innych technologii. Celem ich współpracy jest zapewnienie użytkownikom wielogigabitowych 
prędkości przy zastosowaniu istniejącego już okablowania. Cisco wraz z firmami Aquantia, Freescale i Xilinx jest 
członkiem-założycielem zrzeszenia. Rozpoczęło ono działalność pod koniec października 2014 r., dlatego do tej 
pory zdążyło do niego dołączyć wielu innych dostawców zajmujących czołowe miejsca w branży. 

Zrzeszenie NBASE-T Alliance zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i promowaniem nowej specyfikacji, 
mając na celu eliminowanie problemu niewystarczającej przepustowości ethernetowej sieci dostępowej oraz 
budowanie branżowego porozumienia w zakresie uzyskania najbardziej optymalnego rozwiązania. Cisco jest 
pierwszym dostawcą, który wprowadza te nowe możliwości na rynek, prezentując pełną ofertę biznesowych 
platform przełącznikowych obsługujących technologię komunikacji wielogigabitowej bazującą na osiągnięciach 
NBASE-T. 

Nowa generacja łączności i elastyczności w biznesie 
Oto, co zapewnia bazująca na technologii NBASE-T oferta produktów Cisco Catalyst do komunikacji 
wielogigabitowej: 

● Obsługa nowatorskich przestrzeni roboczych nowej generacji gwarantuje większą elastyczność, 
lepszą współpracę i produktywność. 

● Sieć dostępowa spełniająca wymogi przyszłych technologii może już dziś zaoferować na potrzeby 
biznesu prędkości rzędu 6,8 Gb/s i nawet większe w przyszłości. 

● Ochrona inwestycji zapewnia możliwość integracji nowych przełączników i kart Cisco Catalyst do 
komunikacji wielogigabitowej z istniejącą infrastrukturą dostępową Cisco Catalyst (np. nowe przełączniki 
Cisco Catalyst z serii 3850 z portami obsługującymi wielogigabitową transmisję mogą być łączone w stos 
z wdrożonymi już przełącznikami Cisco Catalyst z serii 3850 z portami miedzianymi i światłowodowymi 
1 Gb/s. Nowa karta do komunikacji wielogigabitowej do produktów Cisco Catalyst z serii 4500E także 
współpracuje z uprzednio zainstalowanymi modułami Supervisor Engine 8E, 7E i 7LE). 

● Rozwiązanie, które można rozbudowywać wraz z rozwojem firmy (i które obsługuje zarówno nowe, jak 
i istniejące instalacje), wyposażone w technologię komunikacji wielogigabitowej współpracującą 
z istniejącym okablowaniem Cat5e, a także nowszym Cat6/6a, obsługującym prędkości od 100 Mb/s do 
10 Gb/s z funkcją PoE obsługującą prąd do 60 W. 

Rozwiązania Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej są w stanie zaoferować to wszystko, zapewniając 
jednocześnie wydajność, niezawodność, skalowalność i pełny zestaw funkcji, z których słyną przełączniki Cisco. 
Bez poświęcania produktywności i nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę możesz przygotować firmę na 
wszelkie zmiany, które przyniesie przyszłość. 

http://www.nbaset.org/
http://www.nbaset.org/alliance/participant-companies/


 

 
© 2015 Cisco lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument zawiera jawne informacje firmy Cisco. Strona 5 z 5 

Więcej informacji 
Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach Cisco Catalyst do komunikacji wielogigabitowej, odwiedź stronę: 

● http://www.cisco.com/go/multigigabit 
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