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Najważniejsze cechy produktu

Niezrównana ochrona przed zagrożeniami bez 

wpływu na wydajność

Wraz z coraz bardziej agresywnym rozwojem zagrożeń sieciowych, powstają nowe technologie 

do ochrony sieci. Wśród tych wszystkich technologii, system ochrony przed włamaniami IPS 

(Intrusion Prevention System) jest jednym z najszerzej stosowanych rozwiązań, niezależnie od 

platformy czy rozmiarów obudowy.
Urządzenie Hillstone NIPS (Network-based IPS) pracuje w trybie in-line z pełną prędkością łącza, 

realizując szczegółową inspekcję pakietów (DPI) oraz kontrolę całego ruchu sieciowego. 

Umożliwia również stosowanie reguł w oparciu o wiele metodologii, w tym analizy anomalii 

w protokołach oraz sygnatur, w celu blokowania zagrożeń. Hillstone NIPS może być wdrożony 

w sieci, aby badać ruch, który nie został wykryty przez rozwiązania obwodowe. Stanowi on inte-

gralną część systemów bezpieczeństwa sieci ze względu na jego wysoką wydajność bez jakich-

kolwiek kompromisów, najlepsze w swojej klasie funkcje zabezpieczeń oraz szerokie i elastyczne 

możliwości wdrożenia.

Platforma Hillstone NIPS wyposażona jest w najbardziej kom-

pleksowy, wysoce wydajny mechanizm inspekcji, połączony 

z najlepszym w swojej klasie systemem dopasowywania syg-

natur od wiodących partnerów technologicznych. Dzięki temu 

klienci zyskują najwyższy na rynku wskaźnik detekcji zagrożeń  

w połączeniu z najniższymi całkowitymi kosztami posiadania. 

Hillstone IPS cechuje się wskaźnikiem blokowania statycz-

nych exploitów na poziomie 99,6%, a exploitów typu live na 

poziomie 98,325% (wg badania NSS Labs).

Platforma Hillstone NIPS zapewnia wysoką przepustowość, 

niskie opóźnienie oraz maksymalną dostępność, aby efektyw-

nie chronić sieć bez wpływu na jej wydajność. NIPS łączy ana-

lizę protokołów, system oceny reputacji zagrożeń i inne podo-

bne funkcje, które zapewniają ochronę od warstwy L2 po L7, 

w tym przed atakami ARP i DoS/DDoS, anomaliami w protoko-

łach, złośliwymi URL i oprogramowaniem oraz atakami na 

sieć Web.

Szczegółowe raportowanie, z uwzględnieniem 

użytkowników

Hillstone NIPS zapewnia pełną widoczność z uwzględnieniem 

protokołów, aplikacji, użytkowników i treści. Może zidentyfiko-

wać ponad 4 tys. aplikacji, w tym setki aplikacji mobilnych oraz 

cloud.

Łącząc wiele źródeł danych, system może identyfikować infor-

macje kontekstowe, wspomagające podejmowanie prawidło-

wych decyzji o blokowaniu elementów sieci. Dzięki szczegóło-

wej i rozbudowanej funkcji raportowania zapewnione są różne 

poziomy widoczności:

 Unikalne szablony dopasowane do potrzeb administratora 

systemu biznesowego, administratora bezpieczeństwa, 

CIO lub kadry zarządczej.



Hillstone S-Series - Network Intrusion Prevention System (NIPS)

www.HillstoneNet.com

© 2022 Hillstone Networks All Rights Reserved.  |  2 

Cechy

Ochrona przed włamaniami

Analizy korelacji zagrożeń

Zaawansowane wykrywanie zagrożeń

Wykrywanie nietypowych zachowań

Antywirus

• Ręczne lub automatyczne aktualizacje sygnatury (push lub pull)

• Antywirus oparty na przepływie: uwzględnia protokoły HTTP/HTTPS, SMTP, 
POP3, IMAP, FTP/ SFTP, SMB

Skanowanie skompresowanych plików

Obrona przed atakami

• Obrona przed atakami na protokoły

• Obrona przed atakami DoS/DDoS, w tym SYN Flood, DNS Query Flood

• Obrona przed atakami ARP

• Skanowanie IP i portów

Filtrowanie URL

• Oparte na przepływie filtrowanie stron web

• Ręcznie definiowane filtrowanie web, w oparciu o URL, treść, nagłówek MIME

• Dynamiczne filtrowanie web z bazą danych kategorii dostępną w chmurze:
ponad 140 mln URL i 64 kategorie (8 związanych z bezpieczeństwem)

• Dodatkowe opcje filtrowania treści web:

    - Filtrowanie apletów Java, ActiveX lub plików cookie 

    - Blokowanie HTTP Post 

    - Przeszukiwanie z użyciem słów kluczowych

    - Wyłączenie skanowania wybranych połączeń, dla ochrony prywatności

• Uchylanie profili filtrowania web: administrator może tymczasowo przypisać
różne profile do użytkowników/ grup/ IP

• Filtrowanie lokalnych kategorii oraz ręczne określanie klasyfikacji kategorii

• Lista dozwolonych i blokowanych adresów

• Możliwość utworzenia własnych alarmów

Anty-Spam

Cloud-Sandbox

 Zorganizowany widok zagrożeń - niezależnie od tego czy 

jest to zagrożenie dotyczące bezpieczeństwa, systemu, 

sieci czy dane o rozkładach ruchu. Informacje są prezento-

wane w przystępny sposób.

Łatwość wdrożenia i scentralizowane zarządzanie

Proces wdrożenia i utrzymania rozwiązania Hillstone NIPS 

jest bardzo prosty i nie wymaga dużego wysiłku. Rozwiązanie 

może być wdrożone w następujących trybach, spełniających 

różne wymagania bezpieczeństwa i zapewniających optymal-

ne parametry łączności sieciowej:

 Aktywna ochrona (tryb ochrony przed włamaniami), moni-

torowanie i blokowanie w czasie rzeczywistym.

 Pasywne wykrywanie (tryb wykrywania włamań), monito-

rowanie i powiadamianie w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie Hillstone NIPS może być zarządzane z poziomu 

platformy Hillstone Security Management Platform (HSM). 

Administratorzy mogą centralnie rejestrować, monitorować 

i aktualizować urządzenia NIPS wdrożone w różnych oddzia-

łach i lokalizacjach, przy zachowaniu ujednoliconego zarzą-

dzania politykami dla zapewnienia maksymalnej efekty-

wności pracy sieci.

 Ponad 12,7 tys. sygnatur, wykrywanie anomalii w protokołach, wykrywanie 
w oparciu o poziom ruchu, własne sygnatury, ręczne i automatyczne 
aktualizacje sygnatur (push lub pull), wbudowana encyklopedia zagrożeń

 Działania IPS: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakującego 
lub atakowanego, interfejs wejściowy) z datą wygaśnięcia

 Opcja rejestrowania pakietów

 Oparte na filtrach wybieranie i przeglądanie elementów: dotkliwość, cel, 
system operacyjny, aplikacja lub protokół

 Wyłączenie adresu IP z określonych sygnatur IPS

 Tryb IDS Sniffer

 Ochrona DoS oparta na poziomie ruchu IPv4 i IPv6 z ustawieniami 
parametrów progowych dla TCP Syn flood, skanowania portów 
TCP/UDP/SCTP, ICMP sweep czy TCP/UDP/SCIP/ICMP session flooding 
(źródłowy/ docelowy)

 Aktywne obejście z dedykowanymi interfejsami

 Predefiniowane ustawienia konfiguracji zabezpieczeń

 Ochrona web serwera, w tym przed atakami CC, atakami z wykorzystaniem 
zewnętrznych łączy, iframe, atakami CSRF (Cross-site Request Forgery), 
atakami wykorzystującymi skanowanie wrażliwych plików, itp.

 Ochrona przed atakami brute force, w tym FTP, MSRPC, POP3, SMTP, 
SUNRPC, telnet, VNC, RDP, SSH, SMB, LDAP i IMAP

 Wykrywanie słabych haseł dla FTP, MSRPC, POP3, SMTP, SUNRPC i telnet

 Szczegółowe informacje o zagrożeniach, w tym URI i dekodowanie danych 
dotyczących ataku

 Kontrola ramek MPLS

 Skanowanie i analiza składniowa danych zakodowanych zgodnie z base64

 Korelacja nieznanych zagrożeń, nietypowych zachowań sieci i aplikacji w celu 
wykrycia potencjalnych ataków

 Wielowymiarowe reguły korelacji, aktualizowane codziennie w sposób 
automatyczny, z wykorzystaniem cloud

 Oparte na zachowania zaawansowane wykrywanie złośliwego 
oprogramowania

 Wykrywanie ponad 2000 znanych i nieznanych rodzin zagrożeń, w tym 
wirusów, robaków, trojanów, przepełnień bufora, itp.

 Modelowanie zachowań w oparciu o ruch z warstw L3-L7, w celu wykrycia 
nietypowych zachowań sieci, np. skanowania HTTP, SPAM, Spider, słabych 
haseł SSH/FTP oraz oprogramowania spyware

 Wykrywanie ataków DDoS, w tym Flood, Sockstress, Zip of Death, Reflect, 
DNS Query, SSL oraz aplikacyjnych

 Kontrola szyfrowanego, tunelowanego ruchu w celu wykrycia nieznanych 
aplikacji

 Bieżące aktualizowanie bazy danych z modelami zachowań

• 

 Klasyfikacja i ochrona przed spamem w czasie rzeczywistym

 Potwierdzony spam, podejrzewany spam, spam masowy

 Ochrona niezależnie od języka, formatu czy treści wiadomości

 Obsługa protokołów SMTP i POP3

 Wykrywanie ruchu wejściowego i wyjściowego

 Białe listy wiadomości od zaufanych domen/ nadawców

 Możliwość tworzenia własnych czarnych list przez użytkowników

 Wgrywanie złośliwych plików do chmury w celu analizy

 Obsługa protokołów HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4 i FTP

 Obsługa plików PE, APK, JAR, MsOffice, PDF, SWF, RAR, ZIP

 Wykrywanie transmisji plików i kontrola rozmiaru plików

 Pełny raport analizy zachowań dla złośliwych plików

 Globalna wymiana informacji o zagrożeniach, blokowanie zagrożeń w czasie 
rzeczywistym

 Możliwość pracy tylko w trybie wykrywania, bez wgrywania plików
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Ochrona przed Botnet C&C

Reputacja adresów IP

Kontrola aplikacji

Quality of Service (QoS)

IPv6

• Zarządzanie poprzez IPv6, rejestrowanie IPv6 i wysoka dostępność (HA)

• Tunelowanie IPv6, DNS64/NAT64 itp.

• Protokoły routingu IPv6, statyczny routing, routing w oparciu o polityki, ISIS,  
RIPng, OSPFv3 i BGP4+

• IPS, identyfikacja aplikacji, Antywirus, kontrola dostępu, obrona przed atakiem 

ND

VSYS

• Alokacja zasobów systemu do każdego VSYS

• Wirtualizacja CPU

• Obsługa Non-root VSYS IPS, filtrowania URL, polityk, QoS, itp.

• Monitorowanie i statystyki dla VSYS

• Jednoczesna kopia zapasowa wszystkich konfiguracji VSYS

SSL Proxy

• Odciążanie SSL: deszyfrowanie ruchu SSL

• SSL żądanie/ zwalnianie: ruch SSL dozwolony lub blokowany w zależności od
od reguł polityk, bez szyfrowania

Elastyczna analiza i kontrola ruchu

Wysoka dostępność

• Redundantne interfejsy typu heartbeat

• Tryb AP (punkt dostępowy) i peer

• Synchronizacja samodzielnych sesji

• Interfejs zarządzania z opcją wysokiej dostępności (HA)

• Funkcje Failover:

 

- monitorowanie łączy na porcie, lokalnych i zdalnych

 

- Stateful failover

 

- Szybki failover

 

- Powiadomienia o błędach

• Opcje wdrożenia

 

-  Tryb HA z agregacją łączy 

 

-  Sieć HA full-mesh 

 

-  Sieć HA w rozproszonych geograficznie organizacjach

Narzędzia administracyjne

Logi i raportowanie

 

-  Widok dla kadry zarządzającej

 

-  Widok właściciela systemu biznesowego

 

-  Widok administratora bezpieczeństwa sieci

Statystyki i monitorowanie

CloudView

• Monitorowanie bezpieczeństwa z poziomu chmury

• Dostęp 24/7 z poziomu aplikacji webowej lub mobilnej

• Monitorowanie stanu urządzenia, ruchu i zagrożeń

• Utrzymywanie i raportowanie logów z poziomu chmury

Filtrowanie treści stron web oraz plików

Filtrowanie ponad 100 różnych formatów plików

Bezpieczeństwo danych

• 

• 

• Rejestrowanie zachowania sieci

 Odnajdywanie hostów botnet w sieci intranet poprzez monitorowanie połączeń 
C&C i blokowanie kolejnych rozbudowanych zagrożeń takich jak botnet 
i ransomware

 Regularne aktualizowanie adresu serwera botnet

 Ochrona adresu IP i domeny C&C

 Wykrywanie ruchu TCP, HTTP i DNS

 Białe listy dla adresów IP i domen

 Identyfikacja i filtrowanie ruchu z niebezpiecznych adresów IP, takich jak hosty 
botnet, spammery, węzły TOR, naruszone hosty oraz ataki brute force

 Rejestrowanie, odrzucanie pakietów lub blokowanie różnych rodzajów 
niebezpiecznego ruchu IP

 Regularna aktualizacja bazy danych sygnatur adresów IP

 Ponad 4 tys. aplikacji, które można filtrować wg nazwy, kategorii, podkategorii, 
technologii i poziomu ryzyka

 Każda aplikacja posiada opis, czynniki ryzyka, zależności, zazwyczaj używane 
porty oraz URL dla dodatkowego kontekstu

 Akcje: blokowanie, monitorowanie

 Wielowymiarowe monitorowanie i statystyki dla aplikacji działających w 
chmurze, w tym kategoria ryzyka i charakterystyki

 Obsługa szyfrowanych aplikacji

 Maksymalne/ gwarantowane pasmo tuneli lub oparte na użytkowniku/ IP

 Przypisywanie tuneli w oparciu o domenę bezpieczeństwa, interfejs, adres, 
użytkownika lub grupę użytkowników, serwer lub grupę serwerów, aplikację lub 
grupę aplikacji, TOS, VLAN

 Pasmo przypisywane w zależności od czasu, priorytetu lub równe 
współdzielenie pasma

 Obsługa ToS (Type of Service) i DiffServ (Differentiated Services)

 Priorytetowe przypisywanie pozostałego pasma

 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń na IP

 Przypisanie pisma w oparciu o kategorię URL

 Ograniczanie pasma przez opóźnianie dostępu dla użytkownika lub IP

 Obsługa 3 trybów pracy: Route/NAT (warstwa L3), Transparent (warstwa L2) 
z opcjonalnym obejściem interfejsu oraz tryb TAP (IDS) dzięki integracji 
z Hillstone Firewall

 Analiza i kontrola ruchu w oparciu o reguły polityk, wg strefy źródłowej/ 
docelowej, źródłowego/ docelowego adresu IP, użytkowników, usługi lub 
aplikacji

 Dostęp do funkcji zarządzania: HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsola

 Scentralizowane zarządzanie: HSM (Hillstone Security Manager), API usług 
Web

 Dwuskładnikowe uwierzytelnianie: nazwa użytkownika/ hasło, plik 
z certyfikatami HTTPS

 Integracja systemu: SNMP, syslog, partnerstwa strategiczne

 Szybkie wdrożenie: automatyczna instalacja z USB, lokalne i zdalne 
wywoływanie skryptów

 Dynamiczne dashboardy prezentujące dane w czasie rzeczywistym ze 
szczegółowymi widgetami do monitorowania

 Zarządzanie urządzeniami do przechowywania: możliwość określenia 
wartości progowej dla danych oraz alarmowania, nadpisywania danych, 
zaprzestania rejestracji danych

 Obsługiwany język: angielski

 Przechowywanie logów: lokalnie do 6 miesięcy, wiele serwerów syslog oraz 
wiele platform Hillstone Security Audit (HSA)

 Szyfrowanie logów oraz integralność poprzez HSA, wgrywanie wielu logów 
według harmonogramu

 Niezawodne zapisywanie logów z wykorzystaniem TCP (RFC3195)

 Szczegółowe logi dotyczące ruchu: przekazane, naruszone sesje, lokalny 
ruch, nieprawidłowe pakiety

 Kompleksowe dzienniki zdarzeń: audyty aktywności systemu i administracji, 
routing i networking, VPN, uwierzytelnienia użytkownika, zdarzenia 
powiązane z Wi-Fi

 Agregacja logów: agregacja logów AV i C&C

 Powiązanie adresu IP nazwy portu usługi

 Skrócony format logów dotyczących ruchu

 Szczegółowe raportowanie z widokami dla różnych typów użytkowników

 Statystyki i monitorowanie dotyczące aplikacji, URL, zdarzeń bezpieczeństwa

 Statystyki i analityka ruchu w czasie rzeczywistym

 Informacje o systemie takie jak jednoczesne sesje, wykorzystanie CPU 
i pamięci, temperatura

 Statystyki i monitorowanie ruchu iQOS, monitorowanie stanu łączy

 Zbieranie informacji o ruchu i przekazywanie przez Netflow (v9.0)

 Dostępna w chmurze usługa push zawierająca informacje o zagrożeniach

 Rozkład geoprzestrzenny zewnętrznych ataków na sieć
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Przepustowość IPS (1) 1 Gb/s 3 Gb/s 3 Gb/s 4 Gb/s 3.8 Gb/s 5 Gb/s

Maks. liczba jednocze- 
snych połączeń, TCP
(standardowe/z AEL) (2)

1 mln / 2 mln 1 mln / 2 mln 1.2 mln 1 mln / 2 mln 1.2 mln 2 mln

Liczba nowych połączeń 
na sekundę, TCP (3) 17,800 31,000 40,000 32,000 49,000 64,000

Stoneshield N/A N/A N/A Tak N/A N/A

Systemy wirtualne
(domyślnie/maks.)

1/5 1/5 0/5 1/5 0/5 0/5

Pamięć dyskowa 1T 1T 500 GB 1T 500 GB 500 GB

Rozmiar obudowy 1U 1U 1U 1U 1U 1U

Porty zarządzania
2 x USB, 1 x port
konsoli

2 x USB, 1 x port
konsoli

2 x USB, 1 × zarządzania, 
1 x port konsoli

2 x USB, 1 x port
konsoli

2 x USB, 1 × zarządzania,
1 x port konsoli

2 x USB, 1 × zarządzania,
1 x port konsoli

Wbudowane porty I/O 4 x GE 4 x GE
2× SFP+, 8 × SFP, 8 
× GE

4 x GE
8 x GE (w tym 1 para 
portu Bypass)

2× SFP+, 8 × SFP, 8 × GE

Dostępne gniazda na 
moduły rozszerzenia

1 x Generic 1 x Generic N/A 1 x Generic N/A N/A

Dostępne moduły    
rozszerzenia

IOC-S-4SFP-L IOC-S-4SFP-L
N/A

IOC-S-4SFP-L
N/A N/A

Opóźnienie <100 µs <100 µs <300μs <100 µs <70µs <350 µs

Obsługiwane poł. bypass            
(domyślnie/maks.)

4/8 4/8 N/A 4/8 4/8 N/A

Zasilacz AC 100-240 V 50/60 Hz AC 100-240 V 50/60 Hz AC 100~240V 50/60Hz AC 100-240 V 50/60 Hz
DC -36~ -72 V 
AC 100-240 V 
50/60 Hz

AC 100-240 V 50/60 Hz

Maksymalny pobór         
mocy

1 x 60W 1 x 60W

50W 
1 x Zasilacz AC  
(podstawowy) 
2 x Zasilacz AC  
(opcjonalny)

1 x 60W

50W
 

1 x Zasilacz AC 
(podstawowy)

 

2 x Zasilacz AC 
(opcjonalny)

 

50W  
1 x Zasilacz AC 
(podstawowy)  
2 x Zasilacz AC 
(opcjonalny)

Wymiary               
(szer.× głęb.× wys., mm)

16.9 × 11.8 × 1.7 in 
(430×300×44mm)

16.9 × 11.8 × 1.7 in 
(430×300×44mm)

17.3 × 12.6 × 1.7 in 
(440x 320x 44mm)

16.9 × 11.8 × 1.7 in 
(430×300×44mm)

17.1×12.6×1.7 in 
(436x 320x 44mm)

17.3×12.6×1.7 in 
(440x320x44mm)

Waga 14.3 lb (6.5 kg) 14.3 lb (6.5 kg) 17 lb (7.7 kg) 14.3 lb (6.5 kg) 14.33 lb (6.5kg) 16.9 lb (7.7kg) 

Temperatura 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 

Wilgotność względna 5-85% (bez kondensacji) 5-85% (bez kondensacji) 10%~95%(bez kondensacji) 5-85% (bez kondensacji) 10%~95% (bez kondensacji)10%~95% (bez kondensacji)

Specyfikacja techniczna

S600 S1060 S1560 S1900 S2100S1200

IOC-S-4GE-B IOC-S-4GE-B IOC-S-4GE-B
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Przepustowość IPS (1) 10 Gb/s 9 Gb/s 12 Gb/s 14 Gb/s 16 Gb/s

Maks. liczba jednoczesnych 
połączeń, TCP (standardowe/
z AEL) (2)

2 mln / 4 mln 3 mln 6 mln 2 mln / 4 mln 4 mln / 8 mln

Liczba nowych połączeń  
na sekundę, TCP (3) 85,000 61,000 65,000 183,000 140,000

Stoneshield N/A N/A N/A Tak N/A

Systemy wirtualne
(domyślnie/maks.)

1/5 0/5 0/100 1/5 1/10

Pamięć dyskowa 1T 500 GB 500 GB 1T 1T

Rozmiar obudowy 1U 1U 1U 1U 2U

Porty zarządzania
2 × USB, 2 × zarządzania, 
1 x port konsoli

2 x USB, 1 × zarządzania, 
1 x port konsoli,  
1 port HA

2 x USB, 1 × zarządzania, 1 x 
port konsoli , 1 port HA

2 × USB, 2 × zarządzania, 1 × 
port konsoli

2 × USB, 2 × zarządzania, 1 × 
port konsoli

Wbudowane porty I/O 4 x GE
2 × SFP+,8 × SFP, 
16 × GE (w tym 2 pary portów 
Bypass )

16 x GE (w tym 2 pary portów 
Bypass)

4 x GE 6 x GE

Dostępne gniazda na
moduły rozszerzenia

2 x Generic N/A 1 x Generic 2 x Generic 2 x Generic

Dostępne moduły 

rozszerzenia

IOC-S-4GE-B,  IOC-S-4SFP, 
IOC-S-8SFP,  IOC-S-4GE-4SFP,  
IOC-S-4SFP-B,  IOC-S-2SFP+,  
IOC-S-2SFP+-B,  IOC-S-4SFP+, 
IOC-S-4SFP+-B

N/A

IOC-S-4SFP+-A                       
IOC-S-2MM-BE-A         
IOC-S-2SM-BE-A 
IOC-S-2QSFP+-A

IOC-S-4GE-B,  IOC-S-4SFP, 
IOC-S-8SFP, IOC-S-4GE-4SFP, 
IOC-S-4SFP-B, IOC-S-2SFP+, 
IOC-S-2SFP+-B, IOC-S-4SFP+, 
IOC-S-4SFP+-B

IOC-S-4GE-B, IOC-S-4SFP, 
IOC-S-8SFP, IOC-S-4GE-4SFP, 
IOC-S-4SFP-B, IOC-S-2SFP+, 
IOC-S-2SFP+-B, IOC-S-4SFP+, 
IOC-S-4SFP+-B

Opóźnienie <100 µs <300μs <300 µs <100 µs <100 µs

Obsługiwane poł. bypass 
(domyślnie/maks.)

4/20 4/4 4/8 4/20 6/22

Zasilacz AC 100-240 V 50/60 Hz AC 100~240V 50/60Hz
DC -36~ -72 V 
AC 100-240 V 
50/60 Hz

AC 100-240 V 50/60 Hz AC 100-240 V 50/60 Hz

Maksymalny pobór 
mocy

250W redundancja 1 + 1 

100W 
1 x Zasilacz AC  
(podstawowy) 
2 x Zasilacz AC  
(opcjonalny)

100W 

1 x Zasilacz AC (podstawowy) 

2 x Zasilacz AC (opcjonalny)  
250W redundancja 1 + 1 350W redundancja 1 + 1 

Wymiary  
(szer.× głęb.× wys., mm)

16.9 x 14.8 x 1.7 in 
(430x375x44mm)

17.2 × 17.2 × 1.7 in 
(436x 437x 44mm)

17.1×17.2×1.7 in 
(436x 320x 44mm, bez -
modułu rozszerzenia)

16.9 x 14.8 x 1.7 in 
(430x375x44mm)

16.9 × 19.7 × 3.5 in 
(430×500×88mm) 

Waga 22.0 lb (10 kg) 20.7 lb (9.4 kg) 
20.9 lb (9.5kg,  
ze wszystkimi akcesoriami
i opakowaniem)

22.0 lb (10 kg) 35.3 lb (16 kg)

Temperatura 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C)

Wilgotność względna 5-85% (bez kondensacji) 10%~95%(bez kondensacji) 10%~95% (bez kondensacji) 5-85% (bez kondensacji) 5-85% (bez kondensacji)

S2160 S2700S2300 S2660 S3560
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Przepustowość IPS (1)

Maks. liczba jednoczesnych 
połączeń, TCP
(standardowo/z AEL) (2)

Liczba nowych połączeń
na sekundę, TCP (3)

                            
664,000

Stoneshield N/A Tak N/A N/A Tak

Systemy wirtualne
(domyślnie/maks.)

0/100 1/10         1/100

Pamięć dyskowa 1T 1T 1T 1T 1T

Rozmiar obudowy 1U   2U 1U 1U   2U

Porty zarządzania

Wbudowane porty I/O

Dostępne gniazda na
moduły rozszerzenia

Dostępne moduły  
rozszerzenia

Opóźnienie <300 µs <100 µs <300 µs <300 µs <100 µs

Obsługiwane poł. bypass 
(domyślnie/maks.)

       4/4        

Zasilacz

Maksymalny pobór 
mocy

Wymiary  
(szer.× głęb.× wys., mm)

Waga

Temperatura

Wilgotność względna

S3860 S5560S3500 S3900 S5500

17 Gb/s 21 Gb/s 25 Gb/s 45 Gb/s 50 Gb/s

8 mln 4 mln / 8 mln 12 mln 24 mln 8 mln / 10 mln

135,000 180,000 320,000 652,000

0/50 0/50

2 × USB, 1 × zarządzania, 
1 x port konsoli, 1 port HA

2 x USB, 2 × zarządzania,
 

1 x port konsoli
 

2 x USB, 1 × zarządzania, 1 x 
port konsoli , 2 porty HA 

(SFP+)

2 × USB, 2 × zarządzania, 1 × 
port konsoli

2 x USB, 1 × zarządzania, 1 x 
port konsoli , 1 port HA 

(SFP+)

16 x GE (w tym 2 pary Bypass)
 

6 × GE  
6 x SFP+, 16 x SFP, 8 x GE
(w tym 2 pary portów Bypass)

N/A
2 x QSFP+, 16 x SFP+, 8 x GE
(w tym 4 pary portów Bypass)

1 x Generic 2 x Generic 1 x Generic 1 x Generic 4 x Generic

4/8 6/22 8/8 0/32

26.0 lb (11.8 kg, ze wszystkimi
35.3 lb (16 kg)

akcesoriami i opakowaniem)
32.6 lb (14.8 kg) 35.3 lb (16 kg)

32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C) 32-104°F (0-40°C)

10-95% (bez kondensacji) 5%~85%(bez kondensacji) 10%~95% (bez kondensacji) 10-95% (bez kondensacji) 5-85% (bez kondensacji)

32.6 lb (14.8 kg)

17.1 x 17.2 x 1.7 in
 (436x320x44mm, w tym 

uchwyt modułu zasilania)

 
 

17.1 x 21.3 x 1.7 in 
(436x542x44mm)

16.9 × 19.7 × 3.5 in 
(430×500×88mm) 

350W redundancja 1 + 1 

 
 

 
 

100W  

2 x Zasilacz AC (podstawowy)  

2 x Zasilacz DC (opcjonalny)  
350W redundancja 1 + 1 

AC 100~240V 50/60Hz
DC -36~ -72 V 
AC 100-240 V 
50/60 Hz

AC 100-240 V 50/60 Hz

17.1 x 21.3 x 1.7 in
(436x542x44mm)

16.9 × 19.7 × 3.5 in 
(430×500×88mm) 

DC -36~ -72 V
AC 100-240 V
50/60 Hz

DC -36~ -72 V
AC 100-240 V
50/60 Hz

IOC-S-4SFP+-A,
IOC-S-2MM-BE-A,
IOC-S-2SM-BE-A,
IOC-S-2QSFP+-A

IOC-S-4GE-B, IOC-S-4SFP, 
IOC-S-8SFP, IOC-S-4GE-4SFP, 
IOC-S-4SFP-B, IOC-S-2SFP+, 
IOC-S-2SFP+-B, IOC-S-
4SFP+, IOC-S-4SFP+-B

IOC-S-4SFP+-A, IOC-S-
2QSFP+-A, IOC-S-2MM-BE-A, 
IOC-S-2SM-BE-A 

IOC-S-4SFP+-A, IOC-S-
2QSFP+-A, IOC-S-2MM-BE-A, 
IOC-S-2SM-BE-A 

IOC-S-4GE-B-H, IOC-S-4SFP-
H, IOC-S-8GE-B-H, IOC-S-
8SFP-H, IOC-S-4SFP-B-H, 
IOC-S-2SFP+-H, IOC-S-
4SFP+-H, IOC-S- 2SFP+-B-H 
IOC-S-4GE-4SFP-H 

280W
2 x Zasilacz AC (podstawowy)
2 x Zasilacz DC (opcjonalny)

320W
2 x Zasilacz AC (podstawowy)
2 x Zasilacz DC (opcjonalny)
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Moduł IOC-S-4SFP-L IOC-S-4GE-B IOC-S-4SFP IOC-S-8SFP IOC-S-4GE-4SFP

Porty I/O 4 x SFP 4 × GE Bypass 4 × SFP 8 × SFP 4 × GE i 4 × SFP

Wymiary 1U (zajmuje 1 slot generic) 1U (zajmuje 1 slot generic)
1U (zajmuje 1          
slot generic)

1U (zajmuje 1            
slot generic)  

1U (zajmuje 1             
slot generic)

Waga 0.22 lb (0.1 kg) 0.33 lb (0.15 kg) 0.33 lb (0.15 kg) 0.55 lb (0.25 kg) 0.55 lb (0.25 kg)

Moduł IOC-S-2SFP+ IOC-S-4SFP+ IOC-S-4SFP-B IOC-S-2SFP+-B IOC-S-4SFP+-B IOC-S-4GE-B-H IOC-S-4GE-4SFP-H

Porty I/O 2 × SFP+ 4 × SFP+ 4 × SFP Bypass 2 × SFP+ Bypass 4 × SFP+ Bypass 4 × GE Bypass 4 × GE i 4 × SFP

Wymiary
1U (zajmuje 1 
slot generic) 

1U (zajmuje 1 
slot generic)

1U (zajmuje 1 
slot generic)

1U (zajmuje 1          
slot generic)

1U (zajmuje 1           
slot generic)

1U (zajmuje 1          
slot generic)  

1U (zajmuje 1            
slot generic)

Waga 0.33 lb (0.15 kg) 0.44 lb (0.2 kg) 0.88 lb (0.4 kg) 0.88 lb (0.4 kg) 0.88 lb (0.4 kg) 0.33 lb (0.15 kg) 0.55 lb (0.25 kg)

Moduł IOC-S-8GE-B-H IOC-S-8SFP-H IOC-S-4SFP-H IOC-S-2SFP+-H IOC-S-4SFP+-H IOC-S-4SFP-B-H IOC-S-2SFP+-B-H

Porty I/O 8 × GE Bypass 8 × SFP 4 × SFP 2 × SFP+ 4 × SFP+ 4 × SFP Bypass 2 × SFP+ Bypass 

Wymiary
1U (zajmuje 1 
slot generic) 

1U (zajmuje 1 
slot generic)

1U (zajmuje 1 
slot generic)

1U (zajmuje 1          
slot generic)

1U (zajmuje 1           
slot generic)

1U (zajmuje 1            
slot generic)  

1U (zajmuje 1             
slot generic)

Waga 0.55 lb (0.25 kg) 0.55 lb (0.25 kg) 0.33 lb (0.15 kg) 0.33 lb (0.15 kg) 0.44 lb (0.2 kg) 0.88 lb (0.4 kg) 0.88 lb (0.4 kg)

Dostępne opcjonalne moduły rozszerzenia

UWAGI:

(1) Przepustowość IPS uzyskana przy ruchu HTTP i włączonych wszystkich regułach IPS; 

(2) Maks. liczba jednoczesnych połączeń uzyskana przy ruchu TCP; wydajność można rozszerzyć poprzez licencję Additional Enhanced License (AEL);

(3) Liczba nowych połączeń na sekundę uzyskana przy ruchu TCP i włączonych wszystkich regułach IPS.

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie dane dotyczące wydajności, pojemności i funkcjonalności dotyczą StoneOS5.5R5. Wyniki mogą się różnic w zależności od wersji 

i wdrożenia systemu operacyjnego StoneOS .
® 

Moduł IOC-S-4SFP+-A  IOC-S-2MM-BE-A IOC-S-2SM-BE-A IOC-S-2QSFP+-A

Porty I/O 4 × SFP+, moduł SFP+ zam. oddzielnie
4 × SFP, MM bypass (2 pary portów typu
bypass)

4 × SFP, SM bypass (2 pary portów typu
bypass)

2 × QSFP+

Wymiary 1U 1U 1U 1U

Waga 2.09 lb (0.96 kg) 2.09 lb (0.96 kg) 2.09 lb (0.96 kg) 2.09 lb (0.96 kg)
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