
DWANAÂCIE NAJWA˚NIEJSZYCH POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO 
WYBRAå NOWE URZÑDZENIA CISCO ISR:

1. Wdro˝enia na bazie platformy ISR w oparciu o przygotowane przez Cisco pakiety
rozwiàzaƒ (bundles) jest korzystniejsze kosztowo w porównaniu z wdro˝eniem na 
bazie istniejàcych linii produktowych.

2. W porównaniu do ruterów ze starszych linii produktowych, urzàdzenia ISR charakte
ryzujà si´ nawet pi´ciokrotnie wy˝szà wydajnoÊcià, wi´kszà iloÊcià pami´ci w konfi
guracji podstawowej, a tak˝e wi´kszymi mo˝liwoÊciami rozszerzania pami´ci.

3. Urzàdzenia ISR zosta∏y zaprojektowane z myÊlà o jednoczesnej obs∏udze wielu us∏ug
(FW, NAT, IDS, QoS, itd.) w wysokowydajnych Êrodowiskach sieciowych.

4. Wszystkie rutery platformy Cisco ISR posiadajà wbudowane DWA porty LAN - FE lub GE.
5. Ka˝dy ruter ISR posiada wbudowany akcelerator sprz´towy VPN - aby wykorzystaç

jego mo˝liwoÊci nale˝y zakupiç i za∏adowaç do rutera odpowiednie oprogramowa-
nie. JeÊli wydajnoÊç wbudowanego akceleratora przestanie byç wystarczajàca, 
mo˝na dokupiç osobny modu∏ AIM-VPN, który pozwoli na dalsze zwi´kszenie
wydajnoóci szyfrowania po∏àczeƒ VPN.

W miar´ wzrostu wolumenu transmisji VPN mo˝liwe jest rozszerzenie urzàdzenia 
o dodatkowy modu∏ VPN-AIM pozwalajàcy na zwi´kszenie wydajnoÊci us∏ugi.

6. Nowe interfejsy HWIC pozwalajà na zestawianie po∏àczeƒ o przepustowoÊci 
400Mbps (starsze interfejsy WIC pozwala∏y na uzyskanie przepustowoÊci do 8Mbps) 
stwarza to nowe mo˝liwoÊci konfiguracji ∏àczy dost´powych dla sieci LAN oraz insta
lacji opartych o prze∏àczniki HWIC. Nowe interfejsy NME pozwalajà na transmisj´ 
z pr´dkoÊcià 1.2Gbps w ramach pojedynczego modu∏u (standard NM pozwala∏ na 
transmisj´ 600Mbps)

7. W ramach platformy dost´pny jest równie˝ nowy interfejs EVM o wysokiej g´stoÊci 
portów cyfrowych i analogowych us∏ug g∏osowych.

8. Urzàdzenia ISR wspierajàce us∏ugi g∏osowe wyposa˝ono we wbudowany slot DSP.
Eliminuje to koniecznoÊç wykorzystania slotu NM oraz modu∏u z DSP na potrzeby 
aplikacji g∏osowych - wbudowane sloty DSP w zupe∏noÊci wystarczà do uruchomie
nia typowych us∏ug g∏osowych.

9. Wszystkie ISR wspierajàce us∏ugi g∏osowe pozwalajà na uruchomienie us∏ugi poczty 
g∏osowej (CUE, jako AIM lub/i NM). Dotychczas, rutery z serii 1700 nie pozwala∏y na 
wykorzystanie CUE.

10. Wszystkie ISR ze wsparciem dla us∏ug g∏osowych po rozszerzeniu o modu∏y HWIC
-ESW-POE lub NM-ESW-PWR umo˝liwiajà zasilanie (In-line Power) innych urzàdzeƒ 
poprzez okablowanie sieciowe.

11. Wi´kszoÊç ruterów ISR daje mo˝liwoÊç zastosowania redundantnego êród∏a zasilania 
- modele 2811, 2821, 2851 oraz 3825 wyposa˝one sà wgniazdo RPS, a model 3845
pozwala na u˝ycie wbudowanego.

12. Urzàdzenia Cisco ISR wspierajà wi´kszoÊç istniejàcych modu∏ów WIC, VIC, VWIC 
oraz NM - zapewnia to ochron´ wczeÊniejszych inwestycji w infrastruktur´ sieciowà.

Model Pami´ç Porty Sloty WIC Sloty NM Sloty Sloty Porty Wsparcie Forma/ Redundancja Wsparcie Wsparcie Maks. Maks.
(Standardowa/ LAN AIM DSP USB dla Rozmiar zasilania Us∏ug CUE3 liczba Liczba
Maksymalna) In-Line G∏osowych telefonów telefonów

[MB] Power CCME4 SRST4

(Porty)

1711/ F: 32/32 5 E/FE brak brak  brak brak brak brak Desk brak brak brak brak brak 
17125 D: 64/128brak

17216 F: 32/32 1 E/FE 2 VWIC/WIC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
D: 64/128 (tylko dane)

17516 F: 32/32 1 E/FE 2 VWIC/WIC/VIC brak brak 2 brak brak Desk brak DSP brak 24 24
D: 64/128 1 VWIC/VIC 

(tylko g∏os)

1841 F: 32/128 2 E/FE 2 HWIC/VWIC/WIC brak 1 brak 1 brak DESK brak brak brak brak brak
D: 128/384 (tylko dane)

17606 F: 32/64 1 E/FE 2 VWIC/WIC/VIC brak brak 2 brak brak 1U brak DSP brak 24 24
D: 64/128 2 VWIC/VIC

(tylko g∏os)

2801 F: 64/128 2 E/FE 2 HWIC/VWIC/WIC/VIC brak 2 2 1 120W 1U brak DSP AIM 24 24
D: 128/384 1 VWIC/WIC/VIC (16)

(g∏os/dane)
1 VWIC/VIC (tylko g∏os)

2611XM F: 32/48 2 E/FE 2VWIC/WIC 1NM 1 brak brak brak 1U RPS-600 AIM/ AIM/ 36 36
D: 128/256 (tylko dane) (OPCJA) NM NM

2811 F: 64/256 2 E/FE 4HWIC/VWIC/WIC/VIC 1NME 2 2 2 160W 1U RPS-675 DSP/ AIM/ 36 36
D: 256/768 (24) (Standard) NM NM

2621XM F: 32/48 2 E/FE 2 VWIC/WIC 1NM 1 brak brak brak 1U RPS-600 AIM/ AIM/ 36 36
D: 128/256 (tylko dane) (Opcja) NM NM

2821 F: 64/256 2 E/FE 4HWIC/VWIC/WIC/VIC 1 NME-X 2 3 2 240W 2U RPS-675 DSP/ AIM/ 48 48
D: 256/1GB /GE 1 EVM-HD (24) (Standard) NM NM

2651XM F: 32/48 2 E/FE 2 VWIC/WIC 1 NM 1 brak brak brak 1U RPS-600 AIM/ AIM/ 48 48
D: 256/256 (tylko dane) (Opcja) NM NM

2691 F: 32/128 2 E/FE 3 VWIC/WIC 1NM 2 brak brak brak 2U RPS-600 AIM/ AIM/ 72 72
D: 256/256 (tylko dane) (Opcja) NM NM

2851 F: 64/256 2 E/FE 4HWIC/VWIC/WIC/VIC 1 NME-XD 2 3 2 360W 2U RPS-675 DSP/ AIM/ 96 96
D: 256/1GB /GE 1 EVM-HD (44) (Standard) NM NM

3725 F: 32/128 2 E/FE 3 VWIC/WIC 2 NM 2 brak brak 360W 2U RPS-600 AIM/ AIM/ 144 144
D: 256/256 (tylko dane) Mo˝liwoÊç wyko- (52) (Opcja) NM NM

rzystania jednego 
NM  jako NMD

3825 F: 64/256 2 E/FE 4HWIC/VWIC/WIC/VIC 2 NME-X.EVM-HD8 2 4 2 360W 2U RPS-675 DSP/ AIM/ 168 336
D: 256/1GB /GE Mo˝liwoÊç wykorzys-  (52) (Standard) NM NM

1SFP7 tania jednego NME-X 
jako NME-XD

3745 F: 32/128 2 E/FE 3 VWIC/WIC 4 NM 2 brak brak 360W 2U Opcja wewn. AIM/ AIM/ 192 480
D: 256/256 (tylko dane) Mo˝liwoÊç (72) redundancji

∏àczenia do 2 NMD zasilania

3845 F: 64/256 2 E/FE 4HWIC/VWIC/WIC/VIC 4 NME-X/EVM-HD9 2 4 2 360W 3U Opcja wewn. DSP/ AIM/ 240 720
D: 256/1GB /GE Mo˝liwoÊç (72) redundancji NM NM

1SFP7 ∏àczenia do NME-XD zasilania

CISCO ISR – ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DLA LINII PRODUKTOWYCH 1800/2800/3800

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE

Przypisy/Uwagi:
1. WydajnoÊç transmisji urzàdzeƒ sieciowych zale˝à od wielkoÊci i rodzaju przesy∏anych pakietów. Prosimy o kontakt z przedstawicielami Cisco w celu uzyskania szczegó∏owych danych dot. przepustowoÊci.
2. WydajnoÊç szyfrowanej transmisji danych w du˝ym stopniu zale˝y od charakterystyki ruchu sieciowego, rozmiaru pakietów oraz liczby zestawionych tuneli. W celu uzyskania szczegó∏owych informacji nt. wydajnoÊci

us∏ug transmisji szyfrowanych prosimy o kontakt z przedstawicielami Cisco.
3. 50 skrzynek poczty g∏osowej (ka˝da o pojemnoÊci do 8 godzin) przy zastosowaniu  Cisco Unity Express AIM, 100 skrzynek poczty g∏osowej (ka˝da o pojemnoÊci do 100 godzin) przy zastosowaniu Cisco Unity Express NM.

Do obs∏ugi wi´kszej iloÊci skrzynek lub wi´kszej ich pojemnoÊci mo˝liwe jest wykorzystanie serwera MCS z Unity VM lub UM.
4. Wskazana liczba telefonów dotyczy CCME/SRST 3.2 (dost´pnych na platformie IOS 12.3(11)T).
5. Modele 1711/12 nie sà ruterami modularnymi. Zosta∏y zamieszczone w niniejszym zestawieniu do celów porównawczych, ale w ogólnoÊci nie powinny byç pozycjonowane jako rozwiàzania tej samej skali modularnoÊci,

wydajnoÊci i zakresu funkcjonalnego co urzàdzenia ISR.
6. Nale˝y pami´taç, i˝ w przypadku rozwiàzania sieciowego, w którym model 1721, 1751 lub 1760 pod∏àczany jest do sieci WAN w cenie urzàdzenia nale˝y uwzgl´dniç dodatkowo kart´ WIC. Jest to niezb´dne nawet w sytu-

acji, kiedy wymagany jest jedynie dodatkowy port Ethernet na potrzeby ∏àcza szerokopasmowego.

Dystrybucje oprogramowania IOS 12.3

Advanced Enterprise Services
Pe∏na funkcjonalnoÊç Cisco IOS

Advanced IP Services
IPv6, SSG, Zaawansowane us∏ugi 
bezpieczeƒstwa oraz SP Services

Advanced Security
Cisco IOS Firewall, VPN, IPSec

3DES, AES, IDS

Enterprise Base
Protoko∏y warstwy 3 (IPX, AT, itd.) 
oraz wsparcie dla protoko∏ów IBM

SP Services
BGP, MPLS, Netflow, ATM, VoATM

IP Voice
VoIP, VoFR & Telefonia IP

IP Base
Podstawowa dystrybucja

oprogramowania Cisco IOS

Enterprise Services
Enterprise Base, pe∏ne wsparcie 
dla IBM (APPN) oraz SP Services
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Przeglàd modu∏ów dla linii produktowych 1800/2800/3800

Sloty WIC: WAN Interface Card (tylko do przesy∏ania danych)
• Architektura oraz cechy fizyczne zgodne z modelami 1600/1700/2600/3600/3700,

wsparcie dla modu∏ów WIC.
• Slot WIC nie mo˝e zasilaç karty WIC (dotyczy zarówno In-Line Power jak i PoE (802.3af))
• Pasmo transmisji (maksymalnie 8Mbit/s) jest wspó∏dzielone pomi´dzy wszystkie sloty

WIC, umieszczone w obudowie.

Sloty VIC: Voice Interface Card (tylko do przesy∏ania g∏osu)
• Architektura oraz cechy fizyczne zgodne z modelami 1700/2600/3600/3700, wsparcie

dla modu∏ów VIC (np.VIC2-2FXO).

Sloty VWIC: Voice/WAN Interface Card (transmisja g∏osu i/lub danych)
• Architektura oraz cechy fizyczne zgodne z modelami 1600/1700/2600/3600/3700,

wsparcie dla modu∏ów VIC (dawniej.: VIC2-2 FXO).
• W modelach 2600/3600/3700 do slotu WIC/VWIC mo˝liwe jest przy∏àczenie modu∏u

AIM-VOICE  jako DSP na potrzeby cyfrowych transmisji g∏osu.

Sloty HWIC: High Speed WAN Interface Card
• Nowy rodzaj slotu - HWIC posiada tà samà form´ fizycznà co sloty VIC/WIC/VWIC, po-

nadto zachowuje kompatybilnoÊç z ponad 30 oferowanymi obecnie rodzajami kart
WIC, VWIC[1] oraz VIC[2].

• HWIC pozwalajà na znacznie szybszà transmisj´ danych, cechujàc si´ jednoczeÊnie
wy˝szà ni˝ WIC g´stoÊcià portów. Ka˝dy ze slotów HWIC pozwala na transmisj´ z
pr´dkoÊcià 400Mbps (full duplex). 

• Sloty HWIC pozwalajà na wykorzystanie wbudowanych DSP (PVDM) do wsparcia apli-
kacji g∏osowych.

• Sloty HWIC umo˝liwiajà zasilanie innych urzàdzeƒ sieciowych w ramach protoko∏ów
In-line Power oraz PoE (802.3af)[3]

• W przypadku slotów HWIC nie jest mo˝liwe wykorzystanie mechanizmów OIR (wpi´cia
lub wypi´cia karty w trakcie pracy urzàdzenia).
1. W ruterze Cisco 1841 VWIC mogà dzia∏aç jedynie w trybie transmisji danych.
2. Cisco 1841 nie wspiera ponadto kart VIC (w ogólnoÊci nie posiada wsparcia dla us∏ug 

g∏osowych).
3. Platforma Cisco 1841 nie pozwala na wykorzystanie slotów HWIC do zasilania urzàdzeƒ 

zewn´trznych.

Sloty HWIC-D: High Speed WAN Interface Double-wide
• Slot HWIC-D mo˝na utworzyç ∏àczàc dwa sloty HWIC. Dokonaç tego mo˝na poprzez

usuni´cie szyny znajdujàcej si´ pomi´dzy sàsiednimi slotami WIC.
• Na platformie Cisco 1841 nie jest mo˝liwe utworzenie slotu HWIC-D ze wzgl´du na

umiejscowienie slotów WIC. Mo˝liwe jest to natomiast w przypadku modeli serii
2800/3800 - dost´pne 4 sloty HWIC mo˝na po∏àczyç w dwa HWIC-D.

Sloty NM: Network Module
• Architektura oraz cechy fizyczne zgodne z NM (np. NM-1HSSI) w modelach

2600/3600/3700
• Mo˝liwoÊç transmisji z pr´dkoÊcià do 600Mbps (full duplex) w ramach pojedynczego

slotu NM. Wszystkie sloty NM w ramach jednej obudowy dzielà pasmo 1.6Gbps.
• NM mo˝e wspieraç technologie zasilania zewn´trznych urzàdzeƒ sieciowych wy∏àcznie

poprzez In-line Power (nie dotyczy PoE/802.3af).

Sloty NME: Network Module Enhanced
• Nowy slot - NME posiada tà samà form´ fizycznà co NM.
• Slot NME jest kompatybilny wstecz i wspiera wi´kszoÊç modu∏ów NM.
• Slot NME pozwala na uzyskanie wi´kszych pr´dkoÊci transmisji oraz g´stoÊci portów

ni˝ stosowane obecnie sloty NM. Na ka˝dy slot NME przypada do 1.2Gbps pasma
transmisji, przy czym wszystkie sloty zainstalowane w obudowie wspó∏dzielà pasmo
2.4Gbps.

• Slot NME wspiera zarówno dla technologi´ zasilania zewn´trznych urzàdzeƒ siecio-
wych In-Line Power jak i protokó∏ PoE/802.3af. 

• Mechanizm OIR jest dost´pny dla modu∏ów NME wy∏àcznie na platformie Cisco 3800,
przy czym mo˝na go stosowaç do wymiany modu∏ów o podobnych funkcjach (prosi-
my o zapoznanie si´ z dokumentacjà technicznà modu∏ów NME).  

Sloty NMD: Network Module Double-wide
• Architektura oraz cechy fizyczne zgodne z NMD na platformie 3700 (np. NMD-36ESW)
• Slot NMD mo˝e zostaç utworzony poprzez usuni´cie przegrody pomi´dzy sàsiednimi

slotami NM.

Sloty NME-X: Network Module eXtra-wide
• Nowy slot NME-X jest szerszy od NME - w przysz∏oÊci pozwoli on na wprowadzenie

rozszerzeƒ i nowych us∏ug.
• Slot NME-X jest kompatybilny wstecz z modu∏ami NME i NM.

Sloty NME-XD: Network Module Enchanced eXtra-Double-wide
• Slot NME-XD mo˝e zostaç utworzony w poprzez usuni´cie szyny oddzielajàcej sàsia-

dujàce sloty NME-X.

Sloty EVM: Extension Voice Module (modu∏y rozszerzeƒ g∏osowych)
• Choç nie zosta∏o to stwierdzone w dokumentacji, brak jakichkolwiek dowodów, ˝e

“czysty” modu∏ EVM (nie o wysokiej g´stoÊci) zostanie kiedykolwiek skonstruowany.

Sloty EVM-HD: Extension Voice Module - High Density (modu∏y rozszerzeƒ g∏osowych
wysokiej g´stoÊci)
• Nowe modu∏y EVM-HD majà takie sam format jak zwyk∏e modu∏y NM.
• Modu∏y EVM-HD oferujà dodatkowe us∏ugi g∏osowe oraz wi´kszà g´stoÊç w

przeliczeniu na format modu∏u.
• Gniazda EVM-HD mogà korzystaç z modu∏ów PVDM na p∏ycie g∏ównej w celu obs∏ugi

interfejsów g∏owych.
1. Dedykowane gniazda EVM w urzàdzeniach 2821 i 2851 nie wspó∏pracujà z

modu∏ami NM/NME. W przypadku urzàdzenia 3825 mo˝na umieÊciç 1 modu∏ EVM w
dowolnym z 2 gniazd NME. W przypadku urzàdzenia 3845 mo˝na umieÊciç 2
modu∏y EVM w dowolnych z 4 gniazd NME.

2. W przypadku urzàdzenia 1841 karty VWIC sà obs∏ugiwane w trybie data-only.

Sloty AIM: Advanced Integration Module (zaawansowane modu∏y integrujàce)
• Bie˝àca architektura i charakterystyka fizyczna istniejàcych urzàdzeƒ 2600/3660/3700

umo˝liwiajàca obs∏ug´ modu∏ów AIM (np. AIM-VPN/BPII-PLUS).

Porty USB
• W przysz∏ych wersjach b´dà wykorzystywane w po∏àczeniu z opcjonalnymi tokenami

USB w celu umo˝liwienia bezpiecznego rozsy∏ania konfiguracji oraz przechowywania
danych autoryzacyjnych po∏àczeƒ VPN poza platformà.

• Porty te nie mogà byç wykorzystywane jako porty konsoli i/lub rozszerzeƒ.

AC-IP: Zasilacz oferujàcy opcj´ zasilania za poÊrednictwem linii (in-line power)
• Opcjonalny zasilacz pràdu zmiennego oferujàcy opcj´ zasilania za poÊrednictwem linii

(in-line power). Jest on wymagany do zapewnienia funkcji PoE (802.3af) i/lub zasilania
gniazd NM i HWIC za poÊrednictwem linii1 wed∏ug rozwiàzaƒ firmy Cisco opisywanych
normà w przygotowaniu.
1. Obs∏uga standardu PoE/802.3af zale˝y od jego implementacji w module.

U˚YTECZNE ODSY¸ACZE
Publiczna strona firmy CCO (routery ISR) http://www.cisco.com/go/isr
Publiczna strona firmy CCO (urzàdzenia 1800) http://www.cisco.com/go/1800
Publiczna strona firmy CCO (urzàdzenia 2800) http://www.cisco.com/go/2800
Publiczna strona firmy CCO (urzàdzenia 3800) http://www.cisco.com/go/3800
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Szary obszar
pokazuje przegrody
które po usuni´ciu
umo˝liwiajà
rozszerzenia slotów

WA˚NE ZAGADNIENIA NATURY TECHNICZNEJ
• Routery ISR sà konstrukcjami oferujàcymi zintegrowane us∏ugi dzia∏ajàce z pe∏nà 

wydajnoÊcià, niezale˝nie od zastosowanych kombinacji us∏ug i konfiguracji. Nie
zosta∏y zaprojektowane jako prze∏àczniki L3 czy routery dla sieci LAN. Z punktu
widzenia us∏ug, zaleca si´ obcià˝anie routerów ruchem: 1841 – do pe∏nego ∏àcza  E1,
2801 – do jednego-pó∏tora ∏àcza E1, 2811 – do dwóch ∏àcz E1, 2821 – do czterech ∏àcz
E1, 2851 – do szeÊciu ∏àcz E1, 3825 i 3845 – do jednego ∏àcza E3.

• NadmiarowoÊç zasilania: urzàdzenia 1841 i 2801 NIE OBS¸UGUJÑ funkcji RPS.
Urzàdzenia 2811/2821/ 2851/3825 posiadajà zintegrowane z∏àcze RPS (dla urzàdzenia
RPS-675). Urzàdzenie 3845 mo˝e wspó∏pracowaç z nadmiarowym zasilaczem
wewn´trznym.

• Nie wszystkie istniejàce karty WIC, VWIC, VIC, NM i AIM sà obs∏ugiwane przez nowe
platformy. Nale˝y sprawdziç zgodnoÊç urzàdzeƒ, aby uniknàç problemów
spowodowanych jej brakiem. Problemy z niezgodnoÊcià wyst´pujà zw∏aszcza w
przypadku kart WIC-1DSU-T1 (nale˝y u˝ywaç kart WIC-1DSU-T1-V2), WIC-1ENET 
(z rodziny 1700), NM-1V i NM-2V (sprzeda˝ zosta∏a zakoƒczona) oraz AIM-VOICE-30 
i AIM-ATM-VOICE-30. (Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç w dokumentacji 
i informacjach dotyczàcych danej wersji urzàdzenia).

• W przypadku korzystania z karty AIM w celu zwi´kszenia wydajnoÊci operacji
kryptograficznych wewnetrzny modu∏ kryptograficzny zostaje wy∏àczony.

• W celu zasilania modu∏u ESW umieszczonego w gnieêdzie NM i/lub HWIC technikà 
in-line wymagany jest zasilacz typu AC-IP.

• W chwili obecnej zasilanie in-line zgodne ze standardem 802.3af (standard PoE wg
IEEE) jest obs∏ugiwane jedynie przez modu∏y HWIC-4ESW-POE i HWIC-D-9ESW-POE.
Starsze modu∏y NM-16ESWPWR i NMD-36ESW-PWR nie obs∏ugujà zasilania wed∏ug
standardu 802.3af w wyniku ograniczeƒ spowodowanych ich konstrukcjà.

• W obudowie mieszczà si´ co najwy˝ej DWA modu∏y ESW. Zaleca si´ po∏àczenie
modu∏ów, dla zachowania wspólnej bazy VLAN. 

• W przypadku kart HWIC-D-9ESW-POE jako porty prze∏àcznika mo˝na wykorzystaç
wszystkie 9 portów, ale tylko 8 z nich mo˝e jednoczeÊnie zapewniaç zasilanie in-line.

• W przypadku routerów ISR wydajnoÊci w przypadku korzystania z algorytmów DES,
3DES i AES256 sà takie same.

WYJAÂNIENIE PAKIETÓW ISR
Uwagi:
• Oznaczenie “/K9” w numerze produktu nie musi oznaczaç, ˝e oferuje on dodatkowe

funkcjonalnoÊci zwiàzane z zabezpieczeniami (firewall, IDS/IPS), ani po∏àczenia VPN.
Stanowi ona jedynie wyraêne wskazanie, ˝e dany pakiet oprogramowania zawiera jakàÊ
funkcjonalnoÊç kryptograficznà podlegajàcà ograniczeniom eksportowym. Na przyk∏ad,
pakiet “CISCO2801-V/K9” zawiera router i oprogramowanie g∏osowe, natomiast nie
pozwala zrealizowaç po∏àczeƒ VPN. Posiada natomiast mo˝liwoÊç obs∏ugi protoko∏u
SSH, który wykorzystuje technologie kryptograficzne (stàd oznaczenie /K9). 

“-V3PN/K9”
Pakiet V3PN

Zawiera:
- DSP dla po∏àczeƒ g∏osowych
- Dodatkowe przyspieszenie operacji kryptograficznych (AIM-VPN)
- Oprogramowanie dla po∏àczeƒ g∏osowych i funkcji zabezpieczeƒ (Advanced IP Services IOS)
- Licencj´ CCME (Mo˝e zostaç rozbudowana do licencji SRST bez dodatkowych op∏at. Nie jest do tego

wymagana ˝adna akceptacja ani dokumentacja).

“-SRST/K9”
Pakiet g∏osowy SRST

Zawiera:
- DSP dla po∏àczeƒ g∏osowych
- Oprogramowanie dla po∏àczeƒ

g∏osowych (SP Services IOS)
- Licencj´ SRST

“-CCME/K9”
Pakiet g∏osowy CCME

Zawiera:
- DSP dla po∏àczeƒ g∏osowych
- Oprogramowanie dla po∏àczeƒ

g∏osowych (SP Services IOS)
- Licencj´ CCME

“-SEC/K9”
Pakiet podstawowego poziomu

zabezpieczeƒ
Zawiera:
- Oprogramowania dla funkcji

zabezpieczeƒ (Advanced 
Security IOS)

“-AC-IP”
Pakiet zasilania in-line

Zawiera:
- Zasilacz oferujàcy opcj´

zasilania za poÊrednictwem linii
(in-line power)

“-HSEC/K9”
Pakiet podwy˝szonego poziomu

zabezpieczeƒ
Zawiera:
- Dodatkowe przyspieszenie operacji

kryptograficznych (AIM-VPN)
- Oprogramowania dla funkcji

zabezpieczeƒ (Advanced IP 
Services IOS)

“-V/K9”
Pakiet g∏osowy

Zawiera:
- DSP dla po∏àczeƒ g∏osowych
- Oprogramowanie dla po∏àczeƒ g∏osowych (SP Services IOS)
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