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Oficjalny raport 

Routery usług zintegrowanych Cisco serii 4000: 
Architektura usprawniająca pracę w oddziale 

Routery usług zintegrowanych (ISR) serii Cisco® 4000 są przeznaczone dla organizacji rozproszonych, z wieloma 
oddziałami w oddalonych od siebie lokalizacjach. Obecnie oddziały różnych organizacji oferują pełny zakres usług 
za pośrednictwem chmury oraz aplikacji mobilnych i multimedialnych. Dlatego muszą dysponować większym 
zakresem bezpośredniej komunikacji z prywatnymi centrami danych i chmurami publicznymi przez sieci VPN 
I Internet. Poza tym koniecznością dla nich jest zapewnienie niskiego poziomu całkowitego kosztu utrzymania 
(TCO) sprzętu sieciowego.  

Routery ISR serii Cisco 4000 oferują większy, w porównaniu do poprzedniej generacji routerów Cisco dla 
oddziałów, zakres funkcjonalności: większą przepustowość przy mniejszej liczbie urządzeń o mniejszych 
rozmiarach fizycznych, zarządzanie ruchem w sieci WAN pozwalające na obsługę nowych aplikacji i korzystanie 
z wzorców oraz funkcje zapewniające wysoką przepustowość na żądanie i integrację serwerów. 

Wyzwania stojące przed oddziałami firm 
W przeszłości oddziały i lokalizacje zdalne stanowiły dla aplikacji 
lokalnych lub hostowanych w centrach danych statyczne obiekty 
komunikacyjne. Ze względu na to, że oddziały obsługują nawet 80% 
klientów, będąc miejscem pracy podobnego odsetka personelu, obecnie 
organizacje udostępniają im możliwość świadczenia pełnego zakresu 
usług za pomocą dynamicznej łączności pozwalającej na obsługę 
pracowników mobilnych i aplikacji działających w chmurze. Obecnie 
panujące trendy polegają na wprowadzaniu nowej klasy aplikacji 
z interfejsem immersywnym, które wspierają wydajność pracowników 
I zaangażowanie klientów. Firmy wprowadzają nowatorskie rozwiązania 
wysokiej rozdzielczości wideo (HD), usługi lokalizacji i inne aplikacje 
o wysokim obciążeniu danymi.  

Mimo to wszelkiego rodzaju zasoby nie podlegają rozbudowie 
proporcjonalnej do potrzeb. Dlatego oddziały muszą obsługiwać większy 
ruch sieciowy, dysponując stosunkowo niewielkim zespołem IT, ograniczoną przestrzenią na elementy sprzętowe 
oraz określonym budżetem wydatków na urządzenia, energię i chłodzenie. Ograniczenia te utrudniają obsługę 
wielu urządzeń do routingu i zabezpieczeń, jak również optymalizację działania sieci WAN. 

Wyzwania Branch-Office 

Oferowanie pełnego zakresu obsługi: 
● Wideo w jakości HD 
● Usługi lokalizacji 
● Usługi chmurowe 
● Użytkownicy mobilni 

Ograniczenia: 
● Przestrzeń w szafach na sprzęt 
● Budżet 
● Personel IT 

Większe zapotrzebowanie na dostępność sieci 
i nowe wzorce ruchu w sieci: 

● Optymalizacja działania sieci WAN 
I inteligentne buforowanie 

● Dokładna kontrola pakietów 
● Zarządzanie ruchem  
● Hostowanie serwerów wirtualnych 
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Użytkownicy mobilni, usługi w chmurze i aplikacje multimedialne to czynniki, które przyczyniły się do zwiększenia 
zapotrzebowania na usługi sieciowe zarówno pod względem większego obciążenia sieci, jak i nowych wzorców 
ruchu. Koniecznością dla oddziałów stała się obsługa intensywnego pobierania i wysyłania dużych ilości danych. 
W tym celu stosowane są rozwiązania optymalizujące sieć WAN, dokładna kontrola pakietów i techniki 
zarządzania ruchem. Oprócz tego stwierdzono, że stosowanie przez oddziały aplikacji opartych na technologii 
chmury wiąże się ze znacznym poziomem oszczędności. Uzyskuje się go przez przeprowadzenie ruchu 
sieciowego bezpośrednio przez Internet oraz wyeliminowanie hairpinningu przez centrum danych. Ochronę 
działalności oddziału w zakresie takich funkcji jak drukowanie czy wymiana poczty, może zapewnić uruchomienie 
serwerów wirtualnych.  

Wprowadzenie nowej architektury routerów Integrated Services Router 
Technologia routerów ISR serii Cisco 4000 bazuje na 20-letnim doświadczeniu z routerami do oddziałów firm. 
Niemniej urządzenia te dysponują większym zakresem usług i mocą w celu zaspokojenia potrzeb współczesnych 
placówek. Pozwalają one firmom na:  

● Szybkie otwarcie nowej placówki zdalnej albo łatwe dodanie nowych usług 

● Obsługę całego oddziału za pomocą jednego urządzenia 

● Uzyskanie przez dział IT większej ilości czasu na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, polegających na 
zautomatyzowaniu często powtarzających się zadań, zaplanowaniu zabezpieczeń i wprowadzeniu usług 
aplikacji 

 

Nowa architektura pozwala na rozwiązanie problemów stojących przed współczesnymi oddziałami firm bez 
konieczności rezygnacji z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez poprzedniej generacji routery Cisco przeznaczone 
do obsługi oddziałów. Umożliwia ona zwirtualizowanie zasobów sieciowych, dzięki czemu dział IT jest w stanie 
szybciej wdrażać usługi oraz w razie potrzeby zmieniać przeznaczenie zasobów. Do dyspozycji jest wyższa moc 
obliczeniowa, zapewniająca ciągłość lokalnych aplikacji, możliwość tworzenia kopii zapasowych danych oraz 
lokalne przetwarzanie analiz. 

Nowa architektura routerów ISR serii Cisco 4000 tworzy zintegrowaną platformę o przepustowości do 2 Gb/s, czyli 
od 4 do 10 szybszą niż routery ISR poprzedniej generacji. Optymalizacja działania sieci WAN i aplikacji przez 
routery ISR serii 4000 jest możliwa między innymi dzięki usłudze Cisco Application Visibility and Control (AVC), 
która umożliwia zespołowi IT ocenę planowania wydajności, jak również usłudze wysokiej wydajności routingu 
Cisco Performance Routing Version 3 (PfR v3), która pozwala na automatyczne przeprowadzenie ruchu przez 
najlepsze połączenie w bieżących warunkach sieciowych. Omawiana architektura zapewnia nie tylko obsługę sieci 
za pomocą jednego urządzenia, ale również wykorzystanie tego urządzenia do zintegrowania sieci, zasobów 
obliczeniowych i magazynowych w jedną platformę. Technologia wirtualizacji udostępniana przez routery serii 
Cisco 4000 i dodatkowe moduły serwerowe klasy centrum danych oferuje zupełnie nowy poziom integracji 
systemów. 
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Podstawowe cechy nowej architektury 
Routery ISR serii Cisco 4000 mają kilka cech, dzięki którym stanowią one doskonałe rozwiązanie dla firm 
wielooddziałowych: 

● Cena przepustowości: Routery serii Cisco 4000 pozwalają oddziałom na obsługę większej przepustowości 
sieci za pomocą jednego urządzenia bez potrzeby korzystania z urządzeń zabezpieczających 
I optymalizujących. Oznacza to łatwiejsze kontrolowanie kosztów. Całą platformą może zarządzać niewielki 
zespół IT. Platformy uruchamiają jednocześnie działające usługi sieci Intelligent WAN (IWAN). Są to między 
innymi usługa zabezpieczeń, optymalizacji aplikacji, AVC i inteligentnego wyboru ścieżek. Cena 
przepustowości obejmuje również konstrukcję fizyczną: Routery serii 4000 mają mniejsze wymiary niż 
poprzedniej generacji routery Cisco dla oddziałów firm. Ponadto wyposażone są w najlepszy na rynku 
czujnik wysokości, który zapewnia optymalną prędkość obrotową wentylatora, przyczyniając się do 
obniżenia hałasu. 

● Przepustowość na żądanie (opłaty uzależnione od rozwoju): Oddziały mogą uzyskać wyższy poziom 
przepustowości bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Każdy model routerów serii Cisco 4000 
oferuje zróżnicowany zestaw poziomów wydajności i usług. Po zakupie licencji można je uaktywniać zdalnie. 
Oddział może na przykład wdrożyć router Cisco 4351 o podstawowej przepustowości 200 Mb/s. Jednak gdy 
wdrożenie nowej aplikacji spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na przepustowość, można ją 
podwyższyć (w przypadku modelu Cisco 4351 maksymalnie do 400 Mb/s) bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu w zamian za ułamek ceny nowego routera oraz bez instalacji kosztownych uaktualnień. 

● Usługi na żądanie: Routery serii Cisco 4000 obsługują maszyny wirtualne dzięki kontenerom usług. 
Najważniejsze usługi używane przez oddziały, jak optymalizacja sieci WAN i zarządzanie energią, mogą 
być natywnie obsługiwane przez router. Dzięki temu w oddziale można zintegrować serwery i inne 
urządzenia, a sprzęt zajmuje mniejszą przestrzeń i zużywa mniejszą ilość energii. 

● Skalowalne usługi: Routery serii Cisco 4000 obsługują serwery kasetowe Blade Server Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS®) serii E funkcjonujące na poziomie porównywalnym z serwerami 
pełnowymiarowymi. Kasety serwera korzystają z zasilania i obudowy routera, ale podlegają osobnemu 
zarządzaniu; zresetowanie kasety nie powoduje resetu routera, a członkowie zespołu zarządzającego 
siecią nie muszą udostępniać haseł zespołowi zarządzającemu serwerami. Ta konfiguracja zapewnia 
działowi IT wszystkie korzyści oddzielnego serwera klasy centrum danych bez konieczności utrzymywania 
kolejnego urządzenia. Oprócz tego nie jest konieczne posiadanie osobnej licencji na serwerowe maszyny 
wirtualne. Natomiast w rozwiązywanie problemów zaangażowany jest tylko jeden zespół, a nie kilku 
dostawców, co pozwala zapewnić dłuższe okresy bezawaryjnej pracy i wyższe wskaźniki niezawodności. 
Dodatkową korzyścią jest usługa wsparcia technicznego produktów sprzętowych Cisco SMARTnet®, której 
koszt został włączony w koszty wsparcia technicznego routera. Wsparcie to obejmuje wszystkie serwery 
Cisco UCS z serii E hostowane przez routery ISR bez dodatkowych kosztów. Jest to korzystne, gdyż koszty 
wsparcia technicznego mogą sumować się w przypadku konieczności obsłużenia potencjalnej awarii dysku 
twardego w serwerze. 
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Routery serii Cisco 4000: Zalety techniczne i porównanie 
Routery serii Cisco 4000 korzystają z oprogramowania Cisco IOS® XE opartego na systemie Linux, który 
charakteryzuje się tym samym interfejsem użytkownika co system operacyjny Cisco IOS poprzedniej generacji 
routerów Cisco, mimo to pozwala na używanie wielordzeniowych procesorów CPU. Taki układ ułatwia oddzielenie 
obszarów danych i sterowania oraz korzystanie przez usługi z dedykowanych procesorów CPU. 

Ze względu na to, że obszar usług jest odseparowany od obszarów danych i sterowania, router jest w stanie 
obsługiwać na jednej platformie większą liczbę usług, pozwalając na integrację urządzeń. Rozwiązania takie jak 
Cisco Unified Border Element (Cisco UBE) z narzędziem Survivable Remote Site Telephony (SRST) lub 
routingiem mogą zostać łatwiej i skuteczniej wdrożone w jednym routerze ISR. Oprócz tego w przypadku wielu 
usług, na przykład Cisco UBE, możliwe jest uzyskanie dużo większych możliwości rozbudowy systemu, bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w przeliczeniu na port. W przypadku większości typowych 
wdrożeń w oddziałach firmy system dysponuje wysoce niezawodną platformą o przepustowości porównywalnej 
z oferowaną przez układy ASIC. 

W przypadku każdej z usług kontenery usług oferują dedykowane, zwirtualizowane zasoby obliczeniowe, 
obejmujące procesor CPU, magazyn danych na dysku oraz pamięć. Infrastrukturalną podstawę aplikacji lub usługi 
stanowi standardowy w branży hypervisor. Takie rozwiązanie zapewnia wyższą przepustowość niż system ze 
ściśle określoną usługą, wdrożenie bez wykorzystania przestrzeni, zabezpieczenie przez izolację błędów oraz 
elastyczne uaktualnienia usług sieciowych, niezależne od oprogramowania routera. 

Routery serii Cisco 4400 i 4300 
Routery serii Cisco 4400 i 4300 ISR są bardzo podobne pod względem struktury interfejsu użytkownika. 
W przypadku większości użytkowników największa różnica polega na tym, że urządzenia z serii Cisco 4400 
obsługują zasilacze podwójne, natomiast routery serii Cisco 4300 nie mają tej funkcji. Z tego względu routery Cisco 
4451 i 4431 są preferowanymi rozwiązaniami dla organizacji, które nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek 
przestoje. W routerach serii 4400 zastosowano fizyczne oddzielenie obszaru sterowania i danych. Dla każdego 
z nich przeznaczono dedykowane gniazda procesora. Routery serii Cisco 4300 wyposażono w pojedyncze gniazdo 
procesora wielordzeniowego. Poszczególne rdzenie przydzielono do obszaru sterowania, obszaru danych oraz 
obszaru usług. Jest to różnica, na którą większość użytkowników nigdy nie zwróciłaby uwagi. 
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Na rysunku 1 przedstawiono architekturę routerów serii Cisco 4400.  

● FPGE: Front-Panel Gigabit Ethernet – Interfejsy sieci Ethernet na panelu przednim. 

● ISC: Internal Services Card – Moduł wewnętrzny służący do rozbudowy funkcji systemowych. Powszechnie 
wykorzystywana w modułach DSP. 

● SM-X: Udoskonalony moduł usług – Większy moduł używany głównie w przypadku serwerów kasetowych 
UCS serii E oraz modułów przełączników sieci Ethernet o dużej gęstości połączeń. 

● NIM: Moduł interfejsu sieciowego – Rozmiar o połowę mniejszy od modelu SM-X na ogół używany w sieci 
WAN, usługach głosowych i interfejsach sieci Ethernet o niskiej gęstości połączeń. 

 

Rysunek 1.   Architektura routerów serii Cisco 4400 

 
 

W modelach routerów serii Cisco 4400 używane są dwa wielordzeniowe zespoły procesorów przeznaczone do 
obsługi obszaru danych (przetwarzanie pakietów) oraz obszaru sterowania i usług. W oprogramowaniu Cisco IOS 
XE klasyczne oprogramowanie Cisco IOS uruchomione jest jako pojedynczy demon w ramach systemu 
operacyjnego Linux OS. Umożliwia to zapewnienie zgodności protokołu obszaru sterowania ze wszystkimi 
pozostałymi routerami Cisco. Na rysunku konfigurację tę oznaczono jako „Cisco IOS XE Software”. Dodatkowe 
funkcje systemowe uruchomione są aktualnie jako oddzielne procesy w środowisku systemu operacyjnego hosta. 
Na rysunku oznaczenie „ISR-WAAS” dotyczy zwirtualizowanych usług Cisco Wide Area Application Services 
(WAAS) w kontenerze usług oprogramowania Cisco IOS XE. Podobnie jak w przypadku routerów Cisco 
poprzedniej generacji, struktura multigigabitowa obsługuje połączenia pomiędzy modułami IP Solution Center (ISC), 
Cisco SM-X EtherSwitch® oraz modułami interfejsu sieciowego (NIM). 
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Na rysunku 2 przedstawiono architekturę urządzeń serii Cisco 4300. Jest ona podobna do architektury modelu 
4400, ale nie oddzielono w niej fizycznych warstw obszarów sterowania i danych. Wszystkie funkcje są dokładnie 
takie same, zapewniając identyczną obsługę funkcji przez użytkowników końcowych. 

Rysunek 2.   Architektura routerów serii Cisco 4300  

 
 

Poszczególne modele serii Cisco 4000 
Na rysunku 3 przedstawiono router Integrated Services Router z serii Cisco 4451. 

Rysunek 3.   Cisco 4451 

 

Model Cisco 4451 przeznaczony jest do migracji z istniejących routerów Cisco 3925E i 3945E. Oferuje 
przepustowość 1 Gb/s i umożliwia modernizację do 2 Gb/s. Znajduje się w obudowie o wysokości 2RU 
wyposażonej w 3 gniazda sieciowe modułu interfejsu (NIM) i 2 udoskonalone gniazda modułu usług (SM-X). 
Wyposażenie routera obejmuje opcję zasilania nadmiarowego. 

● Procesory 4-rdzeniowe (1 rdzeń obszaru sterowania i 3 rdzenie obszaru usług) 

● 10-rdzeniowy obszar danych 

● Obsługa serwerów Cisco UCS z serii E o pojedynczej lub podwójnej szerokości 

● Nawet 16 GB pamięci obszaru sterowania i usług  
 

Na rysunku 4 przedstawiono router Integrated Services Router z serii Cisco 4431. 
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Rysunek 4.   Cisco 4431 

 

Model Cisco 4431 przeznaczony jest do migracji z istniejących routerów Cisco 3925 i 3945. Oferuje on 
przepustowość na poziomie 500 Mb/s i umożliwia modernizację do 1 Gb/s. Znajduje się w obudowie o wysokości 
1RU wyposażonej w 3 gniazda NIM. Gniazd SM nie zainstalowano. Wyposażenie routera obejmuje opcję zasilania 
nadmiarowego. 

● Procesory 4-rdzeniowe (1 rdzeń obszaru sterowania i 3 rdzenie obszaru usług) 

● 6-rdzeniowy obszar danych 

● Nawet 16 GB pamięci obszaru sterowania i usług  
 

Na rysunku 5 przedstawiono router Integrated Services Router z serii Cisco 4351. 

Rysunek 5.   Cisco 4351 

 
 

Model Cisco 4351 przeznaczony jest do migracji z istniejących routerów Cisco 2951. Oferuje on przepustowość 
200 Mb/s i umożliwia modernizację do 400 Mb/s. Znajduje się w obudowie o wysokości 2RU wyposażonej 
w 3 gniazda NIM i 2 gniazda SM. 

● 8-rdzeniowy procesor z 4 rdzeniami obszaru danych, 1 rdzeniem obszaru kontroli i 3 rdzeniami obszaru 
usług 

● Obsługa serwerów Cisco UCS z serii E o pojedynczej lub podwójnej szerokości oraz nawet do 16 GB 
pamięci obszaru sterowania i usług  

 

Na rysunku 6 przedstawiono router Integrated Services Router z serii Cisco 4331. 

Rysunek 6.   Cisco 4331 

 

Model Cisco 4331 przeznaczony jest do migracji z istniejących routerów Cisco 2911 i 2921. Oferuje on 
przepustowość 100 Mb/s i umożliwia modernizację do 300 Mb/s. Znajduje się w obudowie o wysokości 1RU 
wyposażonej w 2 gniazda NIM i 1 gniazdo SM. 

● 8-rdzeniowy procesor z 4 rdzeniami obszaru danych, 1 rdzeniem obszaru kontroli i 3 rdzeniami obszaru 
usług 
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● Obsługa serwerów Cisco UCS z serii E o pojedynczej szerokości oraz nawet do 16 GB pamięci obszaru 
sterowania i usług  

 

Na rysunku 7 przedstawiono router Integrated Services Router z serii Cisco 4321. 

Rysunek 7.   Cisco 4321 

 

Model Cisco 4321 przeznaczony jest do migracji z istniejących routerów Cisco 2901 i 1941. Oferuje on 
przepustowość 50 Mb/s i umożliwia modernizację do 100 Mb/s. Znajduje się w obudowie o wysokości 1RU dla 
komputera stacjonarnego, wyposażonej w 2 gniazda NIM. Gniazd SM nie zainstalowano. 

● 4-rdzeniowy procesor z 2 rdzeniami obszaru danych, 1 rdzeniem obszaru kontroli i 1 rdzeniem obszaru 
usług 

● Nawet 8 GB pamięci obszaru sterowania i usług  
 

Wnioski 
Urządzenia z serii Cisco 4000 zaprojektowano z myślą o zapewnieniu oddziałom firmy możliwości obsługi większej 
ilości zadań przy niższych kosztach i zasobach. Routery te zapewniają większą przepustowość i inteligentne 
zarządzanie siecią WAN, a także większą liczbę maszyn wirtualnych, serwerów do przetwarzania danych 
centralnych jak również większą elastyczność w zakresie modernizacji systemu. Charakteryzują się one mniejszym 
zapotrzebowaniem na przestrzeń w szafach na sprzęt, niższymi kosztami konserwacji, zasilania i chłodzenia oraz 
skróceniem czasu pracy personelu IT zarządzającego routerami. 

Aktualnie istnieje możliwość zamówienia routerów serii Cisco 4000. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego 
przedstawiciela handlowego firmy Cisco. 

Więcej informacji można znaleźć w witrynie: cisco.com/go/isr4000. 
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