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URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE CISCO PIX I SAMODZIELNIE 
BRONIĄCE SIĘ SIECI (SELF -DEFENDING NETWORK) CISCO
Urządzenia zabezpieczające z serii Cisco PIX® to ekonomiczne i łatwe do 
wdrożenia rozwiązania, zapewniające zabezpieczenia na poziomie aplikacji 
i użytkowników, ochronę przed atakami zarówno zewnątrznymi jak i 
wewnątrznymi, oraz bezpieczne usługi łączności. Te wyspecjalizowane 
urządzenia udostępniają szeroki zakres zintegrowanych usług związanych z 
sieciami i ich zabezpieczaniem, w tym:

 •  zaawansowane usługi zapory rozpoznające aplikacje,
 •  najlepsze na rynku zabezpieczenia komunikacji multimedialnej 
    i  VoIP (Voice over IP),
 •  sieci VPN oparte na protokole IPSec (IPSecurity), obsługujące 
    zdalny dostęp i komunikację między serwerami,
 •  potwierdzoną zdolność do pracy w warunkach częściowej awarii,
 •  inteligentne usługi sieciowe,
 •  elastyczne rozwiązania do zarządzania.

Produkty zabezpieczające Cisco PIX są dostępne w szerokiej gamie modeli 
— od niewielkich urządzeń typu „plug-and-play” dla małych i domowych 
biur, po modułowe, gigabitowe urządzenia o szerokich możliwościach 
rozbudowy, przeznaczone dla przedsiębiorstw i usługodawców. Zapewniają 
najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności w środowi-
skach sieciowych dowolnego rodzaju.
Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX stanowią podstawę strategii Cisco 
Self-Defending Network. Każde z takich urządzeń realizuje usługi zabezpie-
czeń na różnych poziomach, zapewniając ochronę sieci nowej generacji. 

 

Cisco Self-Defending Network
Strategia Cisco zapewniająca znacznie większe możliwości rozpoznawania zagrożeń, unieszkodli-

wiania ich i dostosowywania się do nich.

Wbudowane zabezpieczenia
· Bezpieczna łączność 
· Obrona przed zagrożeniami
· Wiarygodność i identyfikacja
· Ochrona podstaw sieci

Nowatorskie technologie 
zabezpieczeń

·Wirtualizacja
·Wykrywanie anomalii
·Rozpoznawanie aplikacji
·Konwergencja

Rozwiązania na poziomie 
systemowym

·  Punkty końcowe + sieci  
  + reguły
·  Usługi 
·  Stymulowanie standardów 
   branżowych
·  Rozwiązania newralgicznych
   problemów

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 
CISCO PIX 7.0
Wzmocnienie ochrony poprzez szczegółową analizę ruchu aplikacji
 • Usługi zapory ze szczegółową analizą (deep inspection) ruchu m.in. dla
    protokołów HTTP, FTP, ESMTP 
 • Blokowanie aplikacji tunelowania, komunikacji równorzędnej (peer-to-peer)
    i natychmiastowego przesyłania wiadomości
 • Rozwiązanie Cisco Modular Policy Framework z regułami ochrony opartymi 
   na przepływie
 • Usługi zapory wirtualnej
 • Transparent firewall w warstwie 2
 • Usługi zabezpieczeń w bezprzewodowych sieciach telefonii komórkowej 3G
Ekonomiczne połączenie sieci i mobilnych użytkowników
 • Egzekwowanie reguł ochrony klienta VPN
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania klienta VPN
 • Dynamiczny routing OSPF (Open Shortest Path First) przez tunele VPN
Maksymalne wydłużenie czasu pracy bez przestojów
 • Przełączanie awaryjne w układzie aktywny-aktywny z obsługą routingu    
   asymetrycznego
 • Przełączanie awaryjne „stateful” w sieciach VPN obsługujących dostęp
   zdalny i komunikację między serwerami
 • Uaktualnianie oprogramowania bez powodowania przestojów
Proste wdrożenie i bezproblemowa integracja z siecią
 • Routing PIM (Protocol Independent Multicast)
 • Jakość usług (QoS)
 • Obsługa sieci IPv6
Niższe koszty operacyjne
 • SSHv2 i SNMPv2c
 • Możliwość odwoływania zmian w konfiguracji

Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX i samodzielnie broniąca się sieć Cisco 
(Cisco Self-Defending Network)

Ochrona aplikacji
·Ponad 30 mechanizmów sprawdzania
·Adaptowalne filtrowanie ruchu
komunikacji równorzędnej i 
natychmiastowego przesyłania 
wiadomości

Dynamiczna integracja z siecią
·Konteksty zabezpieczeń
·Przezroczysta zapora
·Przełączanie awaryjne „stateful” w 
układzie aktywny-aktywny

Bezpieczna łączność
·Bezpieczna komunikacja VoIP
·IPSec (AES, 3DES, DES)
·Przełączanie awaryjne „stateful” w 
sieciach VPN

Obrona przed zagrożeniami
·Zabezpieczenie przed atakami z różnych 
kierunków
·Kontrola dostępu oparta na przepływach
·Rozwiązania do monitorowania zdarzeń
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Konteksty 
zabezpieczeń

Wydział 1        Wydział 2          Wydział 3  

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

PRZEGLĄD SERII PRODUKTÓW

Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX oferują szeroką gamę usług zaawansowanej 
zapory, które chronią firmy przed zagrożeniami czającymi się w Internecie i
w nowoczesnych środowiskach sieciowych. Stanowią podstawę infrastruktury 
zabezpieczeń i udostępniają usługi zapory typu „stateful inspection” — śledzą stan 
wszystkich pakietów w sieci i unieszkodliwiają próby nieautoryzowanego dostępu 
do sieci. Dzięki tym usługom urządzenia zabezpieczające Cisco PIX są w stanie 
zapewnić skuteczną ochronę warstwy aplikacji poprzez inteligentne mechanizmy 
analizy z rozpoznawaniem aplikacji, badające przepływ ruchu aplikacji w warstwach 
4.–7.

Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX zapewniają najlepszą w branży ochronę 
komunikacji VoIP oraz innych standardów komunikacji multimedialnej. Pozwala 
to firmom na bezpieczne czerpanie korzyści wynikających z konwergencji sieci
transmisji głosu, danych i wideo, takich jak większa produktywność, niższe koszty 
operacyjne i przewaga nad konkurencją.

Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX oferują również funkcje pełnej obsługi sieci 
VPN, dzięki czemu firmy mogą bezpiecznie łączyć ze sobą sieci i użytkowników
mobilnych z całego świata, korzystając z tanich połączeń internetowych. 
Obsługiwane są m.in. standardowe sieci VPN zapewniające komunikację między 
serwerami z wykorzystaniem takich standardów sieci VPN, jak IKE (Internet Key 
Exchange) i IPSec, jak również nowatorskie funkcje zdalnego dostępu Cisco Easy 
VPN, które występują nie tylko w urządzeniach zabezpieczających Cisco PIX, 
ale także w innych rozwiązaniach zabezpieczeń Cisco Systems, np. routerach z 
systemem Cisco IOS® i koncentratorach z serii Cisco VPN 3000.

Niektóre modele urządzeń zabezpieczających Cisco PIX realizują cieszące się 
doskonałą renomą usługi przełączania awaryjnego „stateful” (z zapamiętaniem 
stanu), które umożliwiają utrzymanie działania sieci przedsiębiorstwa w warunkach 
częściowej awarii. Firmy mogą implementować urządzenia zabezpieczające Cisco 
PIX w układzie przełączania awaryjnego typu „aktywny-rezerwowy” lub w bardziej 
zaawansowanym układzie „aktywny-aktywny”, który jest odpowiedni do złożonych 
środowisk sieciowych wymagających obsługi routingu asymetrycznego. 

Administratorzy mogą z łatwością zintegrować urządzenia zabezpieczające Cisco 
PIX w środowiskach sieci z przełączaniem i routingiem, korzystając z bezpośredniej 
obsługi protokołu OSPF i sieci VLAN zgodnych ze standardem 802.1q. 
Oferowana przez urządzenia zabezpieczające Cisco PIX wszechstronna obsługa 
routingu PIM-Sparse Mode v2 oraz dwukierunkowego routingu PIM pozwala na 
bezpieczne udostępnianie newralgicznych aplikacji korporacyjnych działających 
w czasie rzeczywistym, aplikacji wspomagających współpracę oraz usług mediów 
strumieniowych.

Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX oferują szerokie możliwości konfiguracji,
monitorowania i rozwiązywania problemów, zapewniając firmom możliwość
elastycznego korzystania z tych opcji, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby. 
Wśród rozwiązań ułatwiających zarządzanie znajdują się scentralizowane narzędzia 
do zarządzania oparte na regułach, zintegrowane systemy zarządzania obsługiwane 
przez przeglądarkę internetową oraz obsługa protokołów zdalnego monitorowania, 
jak SNMP i syslog. Zintegrowane oprogramowanie Cisco Adaptive Security 
Device Manager oferuje znakomity interfejs administracyjny obsługiwany przez 
przeglądarkę internetową, który zdecydowanie upraszcza wdrażanie, bieżące 
konfigurowanie i monitorowanie pojedynczego urządzenia zabezpieczającego Cisco
PIX.

Copyright © 2005. Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cisco, Cisco Systems i 
Cisco Systems logo, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. na terenie
USA, oraz niektórych innych krajów.

Wszelkie inne znaki handlowe zamieszczone w niniejszym dokumencie lub na stronie www są 
własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa 
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Model 501 
10 użytkowników

501 
50 użytkowników

501
Nieograniczona 

liczba użytkowników

506E 515E 
R/DMZ

515E 
UR/FO/FO-AA

525 
R

525 
UR/FO/FO-AA

535
R

535
UR/FO/FO-AA

Wersja oprogramowania 6.3 (4) 6.3 (4) 6.3 (4) 6.3 (4) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1)

Rynek docelowy Małe i domowe biura Małe i domowe 
biura

Małe i domowe biura Zdalne biuro/
oddział

MŚP MŚP Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje

Liczba licencjonowanych użytkowników 10 50 Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona

Parametry techniczne

Procesor (MHz) 133 133 133 300 433 433 600 600 1000 1000

Fabryczna pamięć RAM (MB) 16 16 16 16 32 64* 128* 256 512 1024

Pamięć flash (MB) 8

Wbudowane porty 10/100 Mb/s 1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty przełącznika 2 2/3 2 2 2 2 2

Wbudowany akcelerator VPN Nd Nd Nd Nd Nie Tak Nie Tak Nie Tak

Gniazda rozszerzenia PCI - - - - 2 2 3 3 9 9

Maksymalna liczba interfejsów fizycznych 1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty przełącznika 2 3 6 6 10 8 14

Maksymalna liczba interfejsów wirtualnych (VLAN) 0 0 0 2 (DMZ) 10 25 25 100 50 200

Funkcje oprogramowania

Obsługa wysokiej dostępności Nie Nie Nie Nie Nie A/R, A/A** Nie A/R, A/A** Nie A/R, A/A**

Przezroczysta zapora w warstwie 2. Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Konteksty zabezpieczeń (wbudowane/maksymalnie) Nie Nie Nie Nie Nie Tak, 2/5*** Nie Tak, 2/50*** Nie Tak, 2/100***

Analiza GTP/GPRS Nie Nie Nie Nie Nie Tak*** Nie Tak*** Nie Tak***

Obsługa OSPF Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Obsługa VLAN Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Cisco Easy VPN Remote (sprzętowy klient VPN) Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Cisco Easy VPN Server Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Podsumowanie wydajności

Przepustowość dwukierunkowej zapory (Mb/s) 60 60 60 100 190 190 330 330 1650 1650

Przepustowość przy szyfrowaniu 3DES (Mb/s); VAC/VAC+ 3 3 3 15 20 60/130 30 70/145 50 100/425

Przepustowość przy szyfrowaniu AES-128 (Mb/s); VAC+ 4,5 4,5 4,5 30 45 130 65 135 110 495

Przepustowość przy szyfrowaniu AES-256 (Mb/s); VAC+ 3,4 3,4 3,4 25 35 130 50 130 90 425

Maksymalna liczba połączeń 7500 7500 7500 25000 48000 130000 140000 280000 250000 500000

Maksymalna liczba węzłów VPN 10 10 10 10 25 2000 - 2000 - 2000

*      Urządzenia zabezpieczające Cisco PIX 515/515E wymagają dodatkowej pamięci do uruchomienia oprogramowania urządzenia zabezpieczającego Cisco PIX w wersji 7.0(1).
**    Wymaga oprogramowanie urządzenia zabezpieczającego Cisco PIX w wersji 7.0(1) lub wyższej; wysoka dostępność A/A wymaga jednej jednostki UR i jednej jednostki FO-AA (A/R = aktywny-rezerwowy; A/A = aktywny-aktywny).
***  Funkcja objęta licencją, wymaga oprogramowania urządzenia zabezpieczającego Cisco PIX w wersji 7.0(1) lub wyższej.
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