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FortiGate séria 5000 
 

Škálovateľné bezpečnostné systémy pre dátové centrá s vysokou dostupnosťou  

 

Bezpečnostné systémy FortiGate série 5000 využívajú vysoko flexibilnú architektúru AdvancedTCA™ 

(ATCA), ktorá FortiGate sérii 5000 umožňuje chrániť komplexné multitenantné cloudové prostredia 

bezpečnosti ako služby a infraštruktúry ako služby. FortiGate séria 5000, ktorú účelovo vybudovala 

spoločnosť Fortinet, spája modulárne hardvérové prvky s vysokou dostupnosťou s vyššou rýchlosťou 

FortiASIC™ a konsolidovanou bezpečnosťou operačného systému FortiOS™. 
 

 

 

Konsolidované bezpečnostné riešenia 
 
FortiGate séria 5000 vám umožňuje využívať širokú škálu kontrolných schopností zariadení UTM 

(jednotná správa hrozieb) spoločnosti Fortninet, vrátane firewall, IPS, kontroly aplikácií, VPN a filtrovania 

webového obsahu. Tieto vlastnosti sa dajú škálovať podľa potreby pridaním viacerých bezpečnostných 

bladov. Každý systém tiež podporuje odber bezpečnostných služieb FortiGuard® s cieľom poskytovať 

dynamické a automatizované aktualizácie a zaistiť aktuálnu ochranu pred komplexnými hrozbami.  

 

Okrem toho tieto zariadenia podporujú internetovú GUI, riadiacu konzolu, ktorá zobrazuje údaje z 

viacerých zdrojov na jednej obrazovke, a podávanie správ. Keďže FortiGate séria 5000 zjednocuje 

viaceré technológie na podporu bezpečnosti do jedného systému, eliminuje prípady nezlúčiteľných 

hardvérových zariadení a softvérových riešení, čo značne zjednodušuje zavedenie bezpečnostnej brány 

a znižuje celkové náklady na vlastníctvo. 
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FortiGate 5001D 
 

Najnovší účelovo vytvorený bezpečnostný blade FortiGate s kapacitou a ochranou s vysokou 

dostupnosťou. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FortiController 5903C 
 

Vysoko výkonný sieťový blade, ktorý zabezpečuje 10/40-gigabitovú kapacitu a 1-gigabitovú základnú 

kapacitu s prepínaním na L2 v dvojhviezdovej architektúre. 
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Technická špecifikácia  
 

Rozhrania: 

 40 GE QSFP+ Porty      2 

 10 GE SFP+ Porty      2 

 Porty GE RJ45       2 

 Port konzoly RJ45      1 

 Obsiahnuté rozhrania      2x 10GE SFP+ SR 

 

 

Systémový výkon: 

 Priepustnosť Firewallu 

 (1518 / 512 / 64-bytové UDP balíky)    80 / 80 / 45 Gbps 

 Oneskorenie Firewallu (64-bytové UDP balíky)   3us 

 Priepustnosť Firewallu (balíky za sekundu)   67,5Mpps 

 Súbežné relácie (TCP)      23 mil 

 Nové relácie/sekunda (TCP)     565 000 

 Maximálne politiky Firewallu     100 000 

 Priepustnosť IPS      25 Gbps 

 Virtuálne domény (štandard/maximum)    10/500 

 

 

Vybrané vlastnosti OS FortiOS: 

 Stavový firewall, UTM firewall antivírus, antimalware, anti-spam, filtrovanie webu na základe kategórií 

 Monitorovanie sieťovej prevádzky /transparent, smerovač/ 

 Monitorovanie komunikácie na aplikačnej úrovni 

 Monitorovanie a klasifikácia aplikácií na základe obsahu a tvorba pravidiel na základe aplikácií 

 Monitorovanie komunikácie na úroveň užívateľa 

 Možnosť riadenia sieťovej prevádzky pre každého užívateľa samostatne 

 Podpora vytvorenia skupín užívateľov pre filtrovanie webového obsahu aj na základe času 

 Podpora identity manažmentu, overovanie RADIUS, LDAP, TACACS 

 Podpora IPv4, IPv6 

 Podpora NAT, PAT, NAT Traversal 

 


