
INTELIGENTNE PRZEŁĄCZNIKI 
ETHERNET CISCO CATALYST® 2950 Z 
OPROGRAMOWANIEM ENHANCED IMAGE 

INTELIGENTNE PRZEŁĄCZNIKI
DLA ROZWIJAJĄCEJ SIĘ SIECI. teraz.

THIS IS THE POWER OF NETWORK now.

Seria niedrogich przełączników 
Ethernet - wieżowych i autonomicznych 
- pozwala doprowadzić usługi 
inteligentne do brzegu sieci, przy 
zachowaniu prostoty tradycyjnych sieci 
LAN.

Inteligentne przełączniki Ethernet z serii Cisco Catalyst 2950, 
wyposażone w oprogramowanie Enhanced Image (EI), pozwalają 
objąć całą sieć zasięgiem usług inteligentnych, zapewnić większą 
dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług (QoS). Przełączniki 
mają stałą konfigurację i są przeznaczone do zastosowania w 
małych i średnich sieciach. Zapewniają łączność w standardzie 
Fast Ethernet i Gigabit Ethernet z pełną wydajnością wszystkich 
interfejsów Umożliwiają także korzystanie z takich usług 
inteligentnych, jak zaawansowane funkcje QoS, nakładanie 
ograniczeń na szybkość, filtry zabezpieczeń oraz zarządzanie 
transmisjami multicast na brzegu sieci.

INTELIGENTNE FUNKCJE 
PRZEŁĄCZNIKÓW CATALYST 2950
Dzięki wykorzystaniu nowego narzędzia Cisco Express Setup, 
użytkownicy mogą bardzo prosto skonfigurować przełącznik 
przy użyciu przeglądarki WWW. Nie muszą już więc posługiwać 
się bardziej skomplikowanymi programami do emulacji terminali 
ani interfejsem wiersza poleceń (CLI). Ponadto bezpłatny pakiet 
oprogramowania Cisco Network Assistant (CNA) upraszcza 
zadania zarządzania siecią, co pozwala ograniczyć czas i zasoby 
niezbędne do uruchomienia inteligentnych rozwiązań na brzegu 
sieci. Oprogramowanie Cisco CNA umożliwia użytkownikom 
wykonywanie zadań związanych z konfigurowaniem, 
rozwiązywaniem problemów i uaktualnianiem oprogramowania 
przełączników — bez względu na ich położenie geograficzne — 
przy użyciu standardowej przeglądarki WWW. Oprogramowanie to 
zawiera kreatory, które automatycznie konfigurują porty transmisji 
głosu, wideo i priorytetowych danych, mapy topologii ułatwiające 
zrozumienie układu wszystkich przełączników i innych urządzeń 
(jak np. routery czy telefony IP), wykresy i raporty umożliwiające  
analizę danych o obciążeniu w czasie rzeczywistym, a także 
szablony konfiguracyjne i tryby przewodnika o różnym stopniu 
szczegółowości, które skracają czas szkolenia oraz wdrożenia. 
Pakietu Cisco CNA można użyć do łatwego wprowadzenia makr 
Smartports. Są to przetestowane, zalecane przez Cisco szablony 
konfiguracji portów przełącznika. Umożliwiają spójne i niezawodne 
konfigurowanie podstawowych funkcji ochrony, dostępności, 
jakości usług (QoS) i zarządzania. Oprogramowanie Cisco CNA 
dostarczane jest za darmo i obsługuje nie tylko przełączniki serii 
2950, ale również 3550, 3560, 3750 i 4500., 
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ZALETY PRODUKTU

Wysoka dostępność 
Wydłuża czas pracy sieci bez przestojów oraz zwiększa produktywność 
pracowników dzięki szybkim procedurom przełączania awaryjnego, 
równoważeniu obciążenia w warstwie 2., agregacji przepustowości, 
nadmiarowości i uproszczonemu administrowaniu. Najważniejsze 
funkcje obejmują rozszerzenia protokołu Cisco Spanning-Tree Protocol 
(STP), funkcje transmisji głosu w sieciach VLAN obsługę protokołu 
Internet Group Management Protocol (IGMP), a także wsparcie dla 
zarządzania przez Cisco Network Assistant.

Zaawansowane funkcje ochrony
Zwiększa bezpieczeństwo sieci LAN dzięki funkcjom 
kryptograficznej ochrony haseł, oraz informacji o konfiguracji, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w sieci i zarządzania. Oferują 
zabezpieczenia sieci w zależności od użytkowników, portów i adresów 
MAC oraz umożliwiają szybsze wykrywanie włamań i reagowanie
na nie.

Najważniejsze funkcje obejmują obsługę protokołu SSHv2 (Secure 
Shell Protocol w wersji 2), parametry kontroli dostępu, mechanizmy 
IBNS (Identity Based Networking Services), ochronę portów przez 
ograniczanie ilości unikalnych źródłowych adresów MAC oraz obsługę 
protokołu SNMPv3 (Simple Network Management Protocol w wersji 3).

Zaawansowane funkcje QoS 
Zwiększa wydajność sieci i pozwala zaspokoić nagłe potrzeby 
dzięki priorytetowej obsłudze aplikacji o dużych wymaganiach, 
czułych na opóźnienia i jego zmiany— takich jak telefonia IP i 
transfer sekwencji wideo — przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej przepustowości dla pakietów o niższym priorytecie, 
a także dzięki kontroli przepustowości w każdym konfigurowanym
interfejsie. Najważniejsze funkcje obejmują algorytm WRR (Weighted 
Round Robin), kolejkowanie Strict Priority Queuing oraz ograniczanie 
szybkości transfer
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KONFIGURACJE PRZEŁĄCZNIKÓW Z SERII CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM ENHANCED IMAGE
Produkt Funkcje Zastosowanie

Cisco Catalyst2950G-48 Wieżowy przełącznik zbudowany w architekturze 
nieblokującej, z 48 portami 10/100 Mb/s i 2 portami 
Gigabit Ethernet wykorzystującymi konwerter GBIC; 
wysokość 1U

Idealny do budowy sieci łączności w wymagających 
środowiskach biurowych 

Cisco Catalyst2950G-24 Wieżowy przełącznik zbudowany w architekturze 
nieblokującej, z 24 portami 10/100 Mb/s i 2 portami 
GBIC; wysokość 1U

Idealny do budowy sieci w wymagających 
środowiskach biurowych 

Cisco Catalyst2950G-24-DC Wieżowy przełącznik zbudowany w architekturze 
nieblokującej, z 24 portami 10/100 Mb/s i 2 portami 
GBIC; zasilanie napięciem stałym; wysokość 1U

Idealny do wymagających środowisk biurowych 
oraz sieci telekomunikacyjnych i systemów 
zbierania danych (DCN)

Cisco Catalyst2950G-12 Wieżowy przełącznik zbudowany w architekturze 
nieblokującej, z 12 portami 10/100 Mb/s i 2 portami 
GBIC; wysokość 1U

Idealny do budowy sieci w wymagających 
środowiskach biurowych 

Cisco Catalyst2950T-24 Wieżowy przełącznik zbudowany w architekturze 
nieblokującej, z 24 portami 10/100 Mb/s i 2 stałymi 
portami 10/100/1000 BASE-T; wysokość 1U

Idealny do budowy sieci w wymagających 
środowiskach biurowych 

Cisco Catalyst2950C-24 Wieżowy przełącznik zbudowany w architekturze 
nieblokującej, z 24 portami 10/100 Mb/s i 2 stałymi 
portami 100 BASE-FX; wysokość 1U

Idealny do budowy sieci w wymagających 
środowiskach biurowych oraz połączeń 
światłowodowych 100Base-FX

Moduły GBIC (Gigabit Interface 
Converter) Cisco 

Moduły GBIC 1000 BASE-T, 1000 BASE-SX, 1000 
BASE-LX/LH, 1000 BASE-ZX, 1000 BASE-CWDM i 
Cisco GigaStack® 

Elastyczne interfejsy Gigabit Ethernet 
wykorzystujące konwerter GBIC w przełącznikach 
Catalyst 2950 Series (Catalyst 2950G-48/24/24-
DC/12)

*Wszystkie podane w tej tabeli przełączniki z serii Catalyst 2950 są dostarczane wraz z oprogramowaniem Enhanced Image.
Nie są one dostępne z oprogramowaniem Standard Image (SI).
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INTELIGENTNE PRZEŁĄCZNIKI ETHERNET Z SERII CISCO CATALYST 2950  

WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ -  zapewnia pracownikom dostęp do danych przez cały czas, lokalnie i zdalnie

Rozszerzenia protokołu Cisco STP, takie 
jak BackboneFast, UplinkFast i PortFast, 
zapewniają szybkie przywracanie 
sprawności po awarii.

Protokół MSTP 802.1s (Multiple Spanning-
Tree Protocol) umożliwia równoważenie 
obciążenia i wzmacnia odporność sieci na 
błędy dzięki zapewnieniu wielu ścieżek 
przekazywania ruchu danych.

Protokół RSTP 802.1w (Rapid Spanning-
Tree Protocol) zapewnia krótki czas 
przywracania sprawności łącza nadrzędnego 
po awarii.

Cisco Redundant Power System 675 
zapewnia bezproblemową ochronę przed 
awariami wewnętrznych źródeł zasilania 
(opcjonalnie).

Znakomity pakiet oprogramowania 
Cisco Cluster Management Suite został 
rozszerzony o wbudowane funkcje 
pomocy, tryb przewodnika i kilka kreatorów 
konfiguracji.

Funkcja Cisco Express Setup upraszcza 
wstępną konfigurację, eliminując
konieczność obsługi skomplikowanych 
programów emulacji terminali czy 
posługiwania się interfejsem CLI. 

Koszty wdrożenia są niższe, gdyż proste 
czynności konfiguracji przełączników może
szybko wykonać personel o niższych 
kwalifikacjach.

Makra Smartport oferują zestaw 
sprawdzonych, prostych w obsłudze 
szablonów opcji dla różnych typów 
połączeń. Szablony te umożliwiają spójne i 
niezawodne konfigurowanie podstawowych
funkcji ochrony, dostępności, jakości usług 
(QoS) i zarządzania, przy minimalnym 
nakładzie pracy i doświadczeniu. Makra 
Smartport upraszczają konfigurowanie
newralgicznych elementów sieci Ethernet.

Obsługa dynamicznego przypisania VLAN 
zapewnia elastyczność przypisywania 
portów, co umożliwia użytkownikom 
korzystanie z innych lokalizacji/portów w 
sieci i zachowanie tych samych ustawień 
VLAN.

Protokół DTP (Dynamic Trunking Protocol) 
umożliwia dynamiczne konfigurowanie
łączy międzywęzłowych z wykorzystaniem 
wszystkich portów przełącznika. Protokół 
VTP (VLAN Trunking Protocol) obsługuje 
dynamiczne sieci VLAN oraz dynamiczną 
konfigurację łączy międzywęzłowych
obejmującą wszystkie przełączniki. 

Technologia Voice VLAN umożliwia 
administratorom sieci przydzielanie ruchu 
głosowego do sieci VLAN wydzielonych na 
potrzeby telefonii IP, co upraszcza instalacje 
telefoniczne oraz ułatwia administrowanie 
ruchem w sieci i rozwiązywanie problemów.
Agregacja przepustowości jest realizowana 
w technologii EtherChannel®, stanowiącej 
branżowy standard agregacji portów lub 
połączeń z serwerem. Protokół PagP 
(Port Aggregation Protocol) umożliwia 
automatyczną konfigurację, a protokół LACP
(Link Aggregation Group Protocol) - tworzenie 
kanałów Ethernet z użyciem urządzeń 
zgodnych ze standardem IEEE 802.3ad.· 

Wykorzystanie protokołu IGMP (Internet 
Group Management Protocol) do zarządzania 
informacjami o przynależności do grup 
umożliwia monitorowanie aplikacji rozsyłania 
grupowego (e-learning i wideokonferencje) 
oraz zarządzanie nimi, przy jednoczesnej 
minimalizacji ich wpływu na wydajność sieci.· 

Protokół PVST+ (Per-VLAN Spanning-Tree 
Plus) zwiększa dostępną przepustowość 
dzięki wykorzystaniu łączy nadmiarowych do 
przesyłania danych.

Nadmiarowość

•

•

•

•

Zarządzanie

•

•

•

•

•

•
Optymalizacja szerokości pasma

•

•

•

WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA  - ochrona newralgicznych danych i zasobów sieciowych przed zagrożeniami             

                                                                                   wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dzięki wykorzystaniu protokołu 802.1x z 
rozszerzeniami Cisco, usługi IBNS (Identity-
Based Network Services) umożliwiają 
nadawanie uprawnień w zależności od 
informacji logowania, bez względu na 
lokalizację użytkownika lub używane przez 
niego urządzenia. Bez usług IBNS nie ma 
możliwości kontrolowania dostępu do sieci i 
jej zasobów.

Protokół SSHv2 (Secure Shell Protocol 
w wersji 2) i protokół SNMPv3 (Simple 
Network Management Protocol w wersji 
3) zapewniają bezpieczeństwo sieci dzięki 
szyfrowaniu ruchu administratora oraz 
chronią przed nieuprawnionym dostępem 
do haseł lub informacji konfiguracyjnych.
Funkcja zabezpieczenia portów blokuje 
nieautoryzowanym użytkownikom dostęp 

Funkcje sprzętowego filtrowania ruchu
na poziomie portów oparte są na 
listach kontroli dostępu obejmujących 
informacjie  z warstw 2–4 i blokują dostęp 
nieautoryzowanych użytkowników do 
zastrzeżonych obszarów sieci.

Technologia Private VLAN edge zapewnia 
bezpieczeństwo i izolację portów w 
przełączniku w obrębie tego samego 
VLANu, co uniemożliwia transmisje 
bezpośrednio pomiędzy dwoma stacjami.

Funkcja zabezpieczenia portów blokuje 
nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do 
sieci, ograniczając liczbę  adresów 
MAC dopuszczalnych dla portu. Opcja 
wygasania wpisów pozwala na usuwanie 
adresów MAC po upływie określonego 

czasu i dopuszczenie innego urządzenia do 
połączenia w tym samym porcie.

Funkcja zgłoszenia adresów MAC 
umożliwiają informowanie administratorów 
o dodaniu lub usunięciu stacji użytkownika 
z sieci.

Obsługa protokołów uwierzytelniania 
RADIUS/TACACS+ zapewnia centralną 
kontrolę przełącznika i blokuje dostęp 
nieuprawnionych użytkowników do informacji 
konfiguracyjnych.

•

•

•

•

•

•

•
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INTELIGENTNE PRZEŁĄCZNIKI ETHERNET Z SERII CISCO CATALYST 2950

ZAAWANSOWANE FUNKCJE QoS  - służą do przypisywania strategicznym danym i aplikacjom priorytetów 
                                                                           transmisji w celu zminimalizowania zatorów

Identyfikacja przepływu danych lub grup
transmisji umożliwia klasyfikowanie lub
zmianę klasyfikacji tych grup przy użyciu
standardu DSCP (DiffsServ Code Point) w 
pakiecie IP i/lub pola klasy obsługi 802.1p 
(CoS) w pakiecie Ethernet. 

Wprowadzenie ograniczenia na pasmo dla 
ruchu przychodzącego umożliwia kontrolę 
pasma w dowolnym skonfigurowanym
interfejsie, co ułatwia zarządzanie pasmem..

• •

•

Klasyfikacja, wykonywana na ruchu
przychodzącym do przełącznika, umożliwia 
przypisywanie pakietów wychodzących do 
odpowiednich kolejek. Cztery kolejki danych 
wychodzących umożliwiają administratorom 
sieci większe zróżnicowanie i przydział 
priorytetów różnym aplikacjom korzystającym 
z sieci LAN. 

Algorytm kolejkowania WRR (Weighted 
Round Robin) zapewnia pakietom o wyższym 
priorytecie odpowiednią obsługę, nie 
pozwalając jednocześnie zająć im całego 
pasma dostępnego na interfejsie, przez 
obsługę kolejek o mniejszych priorytetach.

Kolejkowanie Strict Priority Queuing 
gwarantuje, że pakiety o najwyższym 
priorytecie są obsługiwane zawsze jako 
pierwsze, przed wszelkim innym ruchem. 
Wszystkie inne kolejki będą obsługiwane 
według algorytmu WRR.

Dostępnych jest 6 strategii dla każdego 
portu 10/100 Mb/s oraz 60 dla każdego 
portu gigabitowego; umożliwiają one 
przydzielanie przepustowości na podstawie 
danych źródłowych/ docelowych (adres 
IP, adres MAC) lub numerów portów 
protokołów TCP/UDP (Transmission 
Control Protocol/User Datagram Protocol).

•

•

•

Więcej informacji zawiera strona

www.cisco.com/go/catalyst2950
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Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.


