
Diferenças entre o dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series e a ferramenta de
segurança do SA500 Series 

Objetivo
 

Os dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series são projetados ter melhorado a
flexibilidade de distribuição, a cobertura expandida da proteção de segurança, as mais
ferramentas monitorar e manter a proteção de segurança e os serviços, e o desempenho da
segurança avançada sobre as ferramentas de segurança mais velhas do SA500 Series.
Este artigo explica as diferenças entre dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series e ferramentas de segurança do SA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series 
• Ferramentas de segurança do SA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14 (ISA500 Series) 
• v2.2.0.7 (SA500 Series)
  

Diferenças ISA500 e SA500
 

Recurso SA540 SA520 ISA570 ISA550
Número de
portas
configuráveis

1 1 5 4

Guarda-fogo Limita
do

Limita
do Avançado-zona Avançado-zona

Failover
MACILENTO
&
Balanceament
o de carga

Funda
mental

Funda
mental Mais opções disponíveis Mais opções disponíveis

IPSec VPN IPSec,
QVPN

IPSec,
QVPN IPSec, Cisco VPN IPSec, Cisco VPN

Controle de
aplicativo

Limita
do

Limita
do

Forneça
especificamente ajustes
e políticas do controle a
uma zona específica
como o VPN, o WAN, ou
o DMZ

Forneça
especificamente ajustes
e políticas do controle a
uma zona específica
como o VPN, o WAN, ou
o DMZ

Filtragem URL
da Web

Por
análise
de

Por
análise
de

Perfil & usuário (IP)
baseados

Perfil & usuário (IP)
baseados



 
Com relações mais configuráveis, recursos de firewall avançados, o Failover MACILENTO
melhorado e o Balanceamento de carga, mais opções do IPSec VPN, controle de aplicativo
aumentado, e a adição de perfil e de usuário baseou a Filtragem URL da Web, o ISA500
Series o dispositivo da segurança integrada que pode ser distribuído em mais maneiras do
que previamente disponível na ferramenta de segurança do SA500 Series.
 
O ISA500 Series igualmente oferece o gateway anti-vírus, a reputação da rede, o 802.1x, a
detecção desonesto do Access Point (AP), o Secure Socket Layer (SSL) de Cisco
AnyConnect, e o Intrusion Prevention System (IPS) aumentado que não está disponível no
SA500 Series. Estas características expandem a cobertura da proteção de segurança para
sua rede.
 
O relatório da Segurança com ViewMaster, Syslog aumentado, monitoração e alertas
melhorados do status de sistema, arquivos zip da tecnologia, e assistentes, não disponíveis
no SA500 Series, dá ao ISA500 Series mais ferramentas para ver e monitorar a rede para
questões de segurança e para facilitar o apoio da rede.

sistem
as

sistem
as

Gateway anti-
vírus No No Yes Yes

Prevenção de
intrusão
Systems(IPS)

Limita
do

Limita
do

Configurar zonas e
forneça a melhor
Segurança para WAN, o
LAN, e o VPN

Configurar zonas e
forneça a melhor
Segurança para WAN, o
LAN, e o VPN

Reputação da
rede No No Yes Yes

802.1x No No Yes Yes
Detecção AP
do vermelho No No Yes Yes

Cisco
AnyConnect
SSL

No No Yes Yes

Relatório da
Segurança
com
ViewMaster

No No Yes Yes

Syslog Funda
mental

Funda
mental

Configurar os logs
baseados na severidade

Configurar os logs
baseados na severidade

Status de
sistema &
monitoração,
alertas

Limita
do

Limita
do

Tenha o email, o
telecontrole, e alertas
locais do log para todas
as características

Tenha o email, o
telecontrole, e alertas
locais do log para todas
as características

Arquivo zip da
tecnologia No No Yes Yes

Assistentes No No Yes Yes

VPN (IPSec) 85
Mbps

65
Mbps 150 Mbps 75 Mbps

IPS 30
Mbps

20
Mbps 150 Mbps 80 Mbps

UTM <30
Mbps

<20
Mbps 120 Mbps 45 Mbps



A melhoria em velocidades do IPSec VPN, IPS, e UTM do ISA500 Series sobre o SA500
Series apresenta um impulso ao desempenho da Segurança que significa que o ISA500
Series é não somente mais seguro mas também mais rapidamente do que o SA500 Series.
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