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Kết nối SSL VPN và IPsec VPN bảo mật truy cập từ xa  

Sản phẩm NETGEAR’s ProSafe Dual WAN Gigabit Firewall với 2 giao thức kết nối VPN là  SSL 
& IPsec VPN giúp tối ưu hóa hệ thống mạng.  Kết nối VPN sử dụng giao thức SSL cho phép 
người dùng từ xa kết nối với mạng trung tâm ở bất kỳ nào, vào bất kỳ lúc nào mà không cần 
sử dụng thêm các phần mềm. Kết nối VPN sử dụng giao thức IPsec cho phép kết nối Site-to-
Site cũng như kết nối từ xa, ñảm bảo kết nối cùng lúc nhiều văn phòng cũng như kết nối cho 
người dùng. Với tường lửa hoạt ñộng hiệ quả cao, FVS336G hoạt ñộng với hiệu suất cao. Hơn 
nữa tính năng SNMP sử dụng như một giải pháp bảo mật ña chức năng bao gồm: chống tấn 
công DoS, tường lửa SPI, lọc nội dung, ghi lại sự kiện theo thời gian thực. 4 cổng LAN tốc ñộ 
Gigabit giữ hệ thống mạng luôn hoạt ñộng với tốc ñộ cao nhất kết hợp với 2 cổng WAN hoạt 
ñộng chế ñộ Fail-over hoặc Loadballance mang ñến cho người sử dụng băng thông tối ưu cho 
kết nối ra ngoài Internet. Tính năng Network Address Translation (NAT) và routing, hỗ trợ tối 
ña 253 người dùng truy cập Internet ñồng thời. 

Bảo mật  

The SRXN3205 Wireless-N VPN Firewall tích hợp ñầy ñủ tính năng bảo mật cho người dùng: 
hỗ trợ 10 kết nối SSL VPN và 25 kết nối IPsec VPN, chống tấn công sử dụng SPI firewall, 
chống tấn công DoS, multiple VPN pass-through. Xác thực sử dụng IKE ñảm bảo ngăn chống 
giả mạo kết nối VPN. SSL VPN sử dụng chuẩn mã hóa, bảo mật chung quốc tế. Hơn nữa thiết 
bị tự ñộng xóa cache sau khi kết nối ñược ngắt nâng cao tính ổn ñịnh của hệ thống. FVS336G 
tối ưu hóa hoạt ñộng của hệ thống và ngăn chặn tấn công từ bên ngoài Internet. 

Reliable  
2 cổng WAN tốc ñộ Gigabit hoạt ñộng ñồng thời có thể cấu hình ñược chế ñộ load-balancing 
hoặc fail-over. Chế ñộ load-balancing mở rộng tối ña băng thông kết nối Internet nhờ khả 
năng phân phối luồng dữ liệu qua 2 cổng kết nối (có thể khác hoặc cùng một nhà cung cấp). 
Chế ñộ thức 2 fail-over cho phép ñặt một ñương làm dự phòng; ñường kết nối này sẽ hoạt 
ñộng khi ñường kết nối chính sự cố. Vỏ kim loại chắc chắn, nguồn ñiện cấp ổn ñịnh ñã kiểm 
tra và thử nghiệm khả năng hoạt ñộng. Bảo hành theo quy ñịnh của nhà sản xuất. 

Dễ sử dụng  

Tự ñộng ñồng bộ tín hiệu với ISP, giao diện cấu hình Web dễ sử dụng giúp giảm thời gian cài 
ñặt, cấu hình. Với kết nối SSL VPN, người dùng dễ dàng truy cập vào hệ thống mạng công ty 
chỉ cần sử dụng trình duyệt Web. Hơn nữa, người quản trị có thể dễ dàng thiết lập kênh kết 
nối bảo mật giữa 2 hay nhiều văn phòng sử dụng IPSec VPN. Hỗ trợ tính năng DHCP client, 
PPPoE tương thích hoạt ñộng với nhiều hệ thống mạng. Tường lửa hoạt ñộng trên cả 4 cổng 
tốc ñộ 10/100/1000Mbps tương thích với hệ ñiều hành Window®, Unix®, MacIntosh® và 
Linux® 

Làm việc từ xa với giao thức SSL VPN 
Ngày càng nhiều nhân viên sử dụng máy tính xách tay ñể làm việc, ñảm bảo kết nối của 
nhân viên với dữ liệu ñược chia sẻ và hệ thống mail server nội bộ của doanh nghiệp ngày 
càng trở thành nhu cầu cấp thiết. FVS336G cung cấp kết nối VPN cho phép người dùng thực 
hiện kết nối một cách bảo mật tới hệ thống mạng của văn phòng. 

FVS336G ñược cấu hình và sử dụng một cách ñơn giản, nâng cao tính tính bảo mật và tiết 
kiệm chi cho người dùng di ñộng muốn kết nối từ xa tới trụ sở chính của văn phòng. Giao 
thức kết nối VPN cho phép người dùng truy cập từ máy PC cá nhân: 

� Sử dụng bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính PC  
� Không cần cài ñặt cấu hình thêm bất kỳ ñiều gì trên máy tính PC cá nhân của người 

dùng  
� Với IPSec VPN, người quản trị không cần dùng ñến luật cấu hình trên tường lửa sử 

dụng NAT riêng biệt cho từng PCs  
� Thiết lập kết nối VPN sử dụng trình duyệt web  
� Chỉ cần duy nhất trình duyệt web mà không cần sử dụng thêm phần mềm nào khác  
� Kết nối bảo mật thông qua ứng dụng Java/ActiveX agent  

Hỗ trợ 25 kênh IPSec VPN và 10 
kênh SSL VPN 

Hai kết nối băng thông rộng hoạt 
ñộng Faill-over hoặc 
Loadballancing 

Bảo hành theo quy ñịnh của nhà 
sản xuất 



 

Hình 1: Connecting through VPN tunnel protocol redirection is as simple as clicking 
the icon 

 

 

 Thông số kỹ thuật 

 

Technical Specifications  

Physical Interfaces  

� LAN ports: Four (4) 10/100/1000 ––Mbps auto-sensing, Auto Uplink™ RJ-45 ports  
� WAN ports: Two (2) 10/100/1000 ––Mbps auto-sensing, Auto Uplink™ RJ-45 ports 

to connect to any broadband modem, such as DSL or cable  
� Load balancing or fail-over modes  

SPI firewall  

� Stateful packet inspection (SPI):  
� prevents denial-of-service (DoS) attacks  
� provides stealth mode  
� User support: Unrestricted  
� Keyword filtering on:  
� address  
� service (ex. FTP, SMTP, HTTP, RPL, SNMP, DNS, ICMP, NNTP, POP3,SSH, etc.)  
� protocol  
� Web URL port/service blocking  
� file extension (ex. Java, URL, ActiveX)  
� Port/service blocking  
� SIP Application Layer Gateway  
� SIP compatibility list: 
� Linksys SPA-901  
� Linksys SPA-941  
� SNOM M3  
� Cisco 7940G  
� X-Lite 3.0 (software for phones)  
� D-Link DPH-140S  



� Grandstream GXP-2000  
� Polycom SoundStation 6000  
� Siemens C450  
� Aastra 51i  

IPsec VPN functionality  

� Twenty-five (25) dedicated IPsec VPN tunnels  
� Manual key and Internet Key Exchange Security Association (IKE SA) assignment  
� pre-shared key signature  
� RSA/DSA signature  
� Key life and IKE lifetime time settings  
� Perfect forward secrecy  
� Diffie-Hellman groups 1 and 2  
� Oakley support  
� Operating modes  
� main  
� aggressive  
� Fully qualified domain name (FQDN) support for dynamic IP address VPN 

connections  

IPsec support  

� IPsec-based 56-bit (DES) 168-bit (3DES), or 256-bit (AES) encryption algorithm  
� MD5 or SHA-1 hashing algorithm  
� ESP support  
� PKI features with X.509 v.3 certificate support  
� remote access VPN (client-to-site), site-to-site VPN  
� IPsec NAT traversal (VPN pass-through)  

SSL VPN Functionality  

� Ten (10) dedicated SSL VPN tunnels  
� SSL version support: SSLv3 and TLS 1.0  
� SSL encryption support: DES, 3DES, ARC4, AES (ECB, CBC, XCBC, CNTR) 128/256 

bit  
� SSL message integrity: MD5, SHA-1, MAC-MDS/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1  
� Certificate support:  
� RSA  
� Diffie-Hellman  
� Self  

Routing Modes of Operation  

� Many-to-one Multi-network Address Translation (NAT)  
� Classical routing  
� Unrestricted users per port  

IP Address Assignment  

� Static IP address assignment  
� Internal DHCP server on LAN  
� DHCP client on WAN  
� PPPoE client support  

Performance Features  

Throughput  

� LAN-to-WAN: 60 Mbps total  
� IPsec VPN (3DES): 16 Mbps  
� SSL VPN: 10 Mbps  

Connections  

� 10,000 concurrent sessions  

Management Features  

Administrative Interface  

� SNMP (v2c) support  
� Web graphic user interface  
� Secure Sockets Layer (SSL) remote management  
� User name and password protected  
� Secure remote management support authenticated through IP address (or IP 

address range) and password  
� Configuration changes/upgrades through Web GUI  

Logging:  

� SYSLOG  
� Email alerts  

 



Functions  

� VPN Wizard to simplify configuration of IPsec VPNs  
� Auto Detect to automatically detect ISP address type (static, dynamic, PPPoE)  
� Port range forwarding  
� Port triggering  
� Enable/disable WAN ping  
� DNS proxy  
� MAC address cloning/spoofing  
� Network Time Protocol NTP support  
� Diagnostic tools (ping, DNS lookup, trace route, other)  
� Port/service  
� Auto-Uplink on switch ports  
� L3 Quality of Service (QoS) LAN-to-WAN and WAN-to-LAN (ToS)  

Protocol support  

� Network: IP routing, TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE  
� IP addressing: DHCP (client and server)  
� Routing: RIP v1, RIPv2 (static routing, dynamic routing)  
� VPN/security: IPsec (ESP), IKE, PKI, HTTPS  

User support  

� LAN: Up to 253 users  

Maintenance  

� Save/restore configuration, restore defaults, upgrades via Web browser, display 
statistics  

Hardware Specifications  

� Processor Speed: 300 MHz  
� Memory: 16 MB flash, 64 MB DRAM  
� Power adapter: 12V DC, 1.2A -plug is localized to country of sale  
� Dimensions: 25.4 x 17.8 x 3.96 cm (10 x 7 x 1.56 in)  
� Weight: 1.7 kg (3.7 lb)  

Environmental Specifications  

� Operating temperature: 0° to 40°C (32° to 104°F)  
� Operating humidity: 90% maximum relative humidity, non-condensing  

Warranty  

� Firewall: Bảo hành theo quy ñịnh của nhà sản xuất  
� Power supply: Bảo hành theo quy ñịnh của nhà sản xuất 

Package Contents  

� ProSafe Dual WAN Gigabit Firewall (FVS336G)  
� Ethernet cable  
� Installation guide  
� Warranty/support information card  
� Resource CD with single user ProSafe VPN Client Software license  

 

 Yêu cầu hệ thống 

 

� Cáp kết nối, kết nối hoặc modem có kết nói Internet  
� Dịch vụ Internet từ nhà cung cấp 
� Kết nối mạng Ethernet với mode broadband  
� Card mạng cho máy tính PC 
� Phần mềm hỗ trợ hoạt ñộng mạng (ví du: hệ ñiều hành Windows)  
� Internet Explorer 5.0 hoặc cao hơn,  Netscape Navigator 4.7 hoặc cao hơn 

 

 Sản phẩm liên quan 

 

ProSafe® VPN Client Software - Single User License - VPN01L 

� Công nghệ mã hóa và bảo mật Robust 
� Thiết lập kết nối VPN sử dụng tính năng có sẵn trên hệ ñiều hành Windows 
� Cấu hình mẫu cho kết nối VPN với thiết bị của NETGEAR  

 

ProSafe® VPN Client Software - Five User License - VPN05L  

� Công nghệ mã hóa và bảo mật Robust 
� Thiết lập kết nối VPN sử dụng tính năng có sẵn trên hệ ñiều hành Windows 
� Cấu hình mẫu cho kết nối VPN với thiết bị của NETGEAR 



 

ProSafe™ SSL VPN Concentrator 25 - SSL312 

� Thiết bị ñang trong thời gian chuyển ñổi 
� Nếu không thể tìm thấy sản phẩm này bạn có thể sử dụng sản phẩm thay thế 

FVS336G hoặc dòng sản phẩm ProSecure UTM 
 

 Thông tin hỗ trợ 

 

 

 
 
Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam 

Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd 

Trụ sở chính:                                                  Chi nhánh: 

Số 65 Xã ðàn - ðống ða - Hà Nội                     402 Cao Thắng - Phường 12 - Q.10 - TP HCM 

Tel: 84-4-35737747                                        Tel: 84-8- 38682982 

Fax: 84-4-35737748                                       Fax: 84-8-38682928 

Email: support@netcom.com.vn 
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