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Tường lửa trên 2 cổng kết nối Internet với hiệu suất cao  

Tại trung tâm của hệ thống mạng trong văn phòng, thiết bị  của ProSafe® Dual WAN VPN 
Firewall NETGEAR với tường lửa hoạt ñộng ở hiệu suất cao là giải pháp hoàn hảo cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Thiết bị ñược thiết kế có khả năng lắp ñược trên tủ rack. Tường lửa SPI 
cho phép thực hiện 200 kết nối VPN bảo mật ñồng thời.  FVX538 ñược tích hợp ñầy ñủ các 
tính năng: DHCP server, Simple Network Management Protocol (SNMP), Quality of Service 
(QoS) và tường lửa SPI bảo vệ máy tính khỏi tấn công từ bên ngoài Internet. 

ProSafe® VPN Firewall FVX538 Chia sẻ hai ñường kết nối Internet trên 2 cổng WAN tốc ñộ 
10/100Mbps cho các máy tính qua 8 cổng LAN tốc ñộ 10/100Mbps và 1 cổng tốc ñộ 
10/100/1000Mbps. Hai ñường kết nối Internet ñảm bảo kết nối Internet không bị ngắt. Một 
cỏng LAN có thể ñược cấu hình thành cổng DMZ cho dịch vụ cần chia sẻ cho người dùng bên 
ngoài cổng Internet. 

Bảo mật hơn 

Nâng cao tính năng bảo mật nhờ kết hợp kết hợp tính năng VPN mã hóa dữ liệu truyền qua 
internet với tường lửa SPI ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài, chống tân công từ chối 
dịch vụ. 

Capacity To Spare 

Hai cổng WAN kết nối băng thông rộng có thể cấu hình ñược ở hai chế ñộ khác nhau. Chế ñộ 
Fail-over hoạt ñộng với một kết nối chính, một cổng sử dụng như kết nối dự phòng hoạt ñộng 
khi kết nối chính gặp sự cố. Chế ñộ load balance cho phép hoạt ñộng cùng lúc cả hai ñược 
WAN ñể tăng tổng băng thông kết nối của cả hệ thống. 

Superior Value and Usability 

Hỗ trợ xây dựng sẵn một số giải pháp kết nối VPN cho mô hình thường gặp. Có thể kết nối 
VPN trực tiếp từ máy tính sử dụng phần mềm NETGEAR’s ProSafe VPN (VPN05L) — sử dụng 
cho năm máy tính. Virtual Private Network Consortium (VPNC) hỗ trợ xây dựng kết nối bảo 
mật qua môi trường mạng Internet với ñộ an toàn lớn hơn nhiều so với sản phẩm bảo mật 
thông thường. 

Bảo hành theo quy ñịnh của nhà sản xuất. 

 

 

 Thông số kỹ thuật 

 

Physical Interfaces  

� LAN ports: Eight (8) 10/100 Mbps auto-sensing, Auto Uplink™ RJ-45 ports; one (1) 
Gigabit 10/100/1000 Mbps LAN port; one LAN port can be dedicated hardware DMZ 
port  

� WAN ports: Two 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 ports with auto fail-over and load 
balancing  

� Serial port: One console port for command line interface (CLI) support  

Security Features  

� SPI firewall: Stateful packet inspection (SPI) to prevent notorious denialofservice 
(DoS) attacks, including logging, reporting and email alerts, address, service and 
protocol, Web URL keyword filtering, prevent replay attack (reassembly attack), 

Chia sẻ kết nối Internet với 1 cổng 
Ethernet tốc ñộ Gigabit và 8 cổng 
Ethernet tốc ñộ 10/100Mbps  

2 cổng WAN hoạt ñộng ở chế ñộ 
Loadballancing hoặc Fail-over 

Tường lửa SPI, tính năng Multi-NAT 



port/service blocking. Advanced features include block Java/URL/ ActiveX based on 
extension, FTP/SMTP/RPC program filtering  

� 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  

� VPN functionality: Two hundred (200) dedicated VPN tunnels, Manual key and 
Internet Key Exchange Security Association (IKE SA) assignment with pre-shared 
key and RSA/DSA signatures, key life and IKE lifetime time settings, perfect forward 
secrecy (Diffie-Hellman groups 1 and 2 and 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, AH/AH-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)  

� Mode of Operation: One-to-one/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: up to 80 Mbps  
� 3DES IPsec tunnel: Up to 30 Mbps  

Management Features  

� Administration interface: SNMP (v1b, v2c) support, telnet, 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.  

� Configuration and upgrades: Upload and download configuration settings, firmware 
upgradeable flash memory  

� Logging: SYSLOG, email alerts  

Functions  

� VPN Wizard to simplify configuration of the VPN, auto detect to automatically detect 
ISP address type (static, dynamic, PPPoE), port range forwarding, port triggering, 
exposed host (DMZ), hardware DMZ, enable/disable WAN ping, DNS proxy, MAC 
address cloning/ spoofing, Network Time Protocol NTP support, keyword content 
filtering, email alerts, DHCP server (info and display table), PPPoE login client 
support, WAN DHCP client, diagnostic tools (ping, trace route, other), port/service, 
Auto Uplink on switch ports and Quality of Service (QoS).  

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, AH), MD5, SHA-1, DES, 3DES, IKE, PKI, AES  

Maintenance  

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

Hardware Specifications  

� Processor: 533 MHz Intel XScale IXP425  
� Memory: 32 MB flash, 64 MB DRAM  
� Encryption accelerator: Cavium Processor up to 60+ Mbps (3DES+SHA-1) 

encryption  
� Power requirements: 100-240V AC, 50-60 Hz, 15W Max  
� Dimensions: 33 x 20.3 x 4.4 cm (13 x 8 x 1.75 in)  
� Weight: 2.01 kg (4.42 lb)  

Environmental Specifications  

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

 Switch: 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 VPN Firewall with 8-port 10/100 Switch (FVX538) 
 Ethernet cable  
 Rack mount kit  
 Installation guide  
 Resource CD with five user license of ProSafe VPN Client Software 
 Warranty/support information card  

NETGEAR Related Products  

Accessories  

 ProSafe VPN Client Software (VPN01L and VPN05L)  
 ProSafe Network Management Software (NMS100)  

Wireless  

 ProSafe 802.11g Access Point (WG102)  
 ProSafe Dual Band Access Point (WAG102)  
 WG302 ProSafe 802.11g Access Point Ordering Information 
 North America: FVX538NA  
 Europe: FVX538EU  
 Asia: FVX538AU  

ProSupport™ Information Category 1  

On Call 24x7  

 North America: PMB0331NA  
 Europe: PMB0331EU  
 Asia: PMB0331-100AUS  

Xpress HW  

 North America: PRR0331NA  
 Europe: PRR0331EU  
 Asia: PRR0331-100AUS  

 
 

Yêu cầu hệ thống 

 Cáp nối, modem DSL hoặc wireless broadband modem, ñ
 Kết nối trực tiếp với broadband modem  
 Card mạng cho từng máy tính PC  
 Phần mềm hỗ trợ dịch vụ mạng (Ví dụ: Windows)  
 Internet Explorer 5.0 hoặc cao hơn, Netscape Navigator 4.7 ho

Linux  

ản phẩm liên quan 

ProSafe® VPN Client Software - Single User License - VPN01L

 Mã hóa và xác thực 
 Phần mềm kết nối VPN chạy trên hệ ñiều hành Windows
 Một số cấu hình mẫu cho kêt nối với NETGEAR VPN Router / Firewall 

 

ProSafe™ Network Management System - NMS100 

 Tự ñộng thăm dò và vẽ sơ ñồ hệ thống mạng 
 Chủ ñộng cảnh bào, bảo ñộng 
 Phẩn tích và vẽ ñồ thị theo thời gian thực 
 Có thể sử dụng bả dùng thử 30 ngày 

 

ProSafe™ SSL VPN Concentrator 25 - SSL312  

 Sản phẩm ñã ngừng sản xuất 
 ðể cho kết nối VPN có thể sử dụng sản phẩm ProSafe FVS336G v

ProSecure UTM Series 

ản xuất 

port 10/100 Switch (FVX538)  

Resource CD with five user license of ProSafe VPN Client Software  

WG302 ProSafe 802.11g Access Point Ordering Information  

ối, modem DSL hoặc wireless broadband modem, ñường truyền Internet  

ơn, Netscape Navigator 4.7 hoặc cao hơn, MAC, 

VPN01L  

ành Windows 
ối với NETGEAR VPN Router / Firewall  

ể cho kết nối VPN có thể sử dụng sản phẩm ProSafe FVS336G và dòng sản phẩm 



 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 

www.netgearvietnam.vn 

 
 
 
 


