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Oprogramowanie służące do wirtualizacji eliminuje 
konieczność korzystania ze sprzętowych, fizycznych 

rozwiązań zabezpieczających. Dodatkowo daje możliwość 
skanowania wirtualnych obrazów systemów operacyjnych, 
bez konieczności instalacji programu na każdym z nich. 

Dzięki oferowanym korzyściom, wir
tualizacja stała się technologią o bar
dzo dużym znaczeniu w dzisiejszych 

centrach danych. Gartner szacuje, że do 2016 
roku około 80 proc. obciążeń produkcyjnych 
serwerów będzie realizowane na wirtualnych 
maszynach - to olbrzymi wzrost zastosowa
nia wirtualizacji w tak krótkim czasie. - Ana
litycy z firmy Gartner podają również, że 
w 2012 roku 60 proc. zwirtualizowanych ser
werów będzie słabiej chronionych niż zastą
pione nimi serwery fizyczne. Przewidują 
również, że do 2015 roku ten wskaźnik spad

nie zaledwie o 30 proc. Tymczasem specyficz
ne, wirtualne środowiska wymagają równie 
wysokiego poziomu zabezpieczeń danych, co 
środowiska fizyczne - zauważa Michał Król, 
product manager w spółce Veracomp. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wirtual
nym maszynom powstały tzw. wirtualne urzą
dzenia zabezpieczające. IDC definiuje 
wirtualne urządzenia zabezpieczające 
(ang. VSA - Virtual Security Appliance) jako 
produkty programowe, które integrują system 
operacyjny oraz warstwę oprogramowania 
do zabezpieczeń w postaci łatwozarządzal-

nych, kompleksowych pakietów, które mogą 
być wdrożone na standardowym sprzęcie 
klienckim lub serwerowym w postaci maszy
ny wirtualnej, lub bezpośrednio na sprzęcie. 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż większość te
go typu rozwiązań dostarczana jest wewnątrz 
maszyn wirtualnych uruchamianych na plat
formie hypervisora. 

Według Michała Iwana, dyrektora zarządzają
cego F-Secure w Polsce, oprogramowanie słu
żące do wirtualizacji eliminuje konieczność 
korzystania ze sprzętowych, fizycznych roz
wiązań zabezpieczających. Daje to możliwość 
skanowania wirtualnych obrazów systemów 
operacyjnych bez konieczności instalacji pro
gramu na każdym z nich. Innym zastosowa
niem jest możliwość skorzystania z gotowego 
wirtualnego obrazu (image) producenta toż
samego z urządzeniem. 

DOKŁADAMY KLOCEK 
Jak zauważa Marek Bartyzel z firmy Connect 
Distribution, klienci, którzy korzystają z wir
tualizacji, mogą teraz dołożyć kolejny ele
ment do swojej infrastruktury, tym razem 
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od strony bezpieczeństwa. Zdaje się, że wiele 
z firm wykorzystuje szansę, jaką daje poja
wienie się nowej technologii. Firma anali
tyczna Infonetics Research, 
w opublikowanym w grudniu 2011 r. raporcie 
dotyczącym rynku rozwiązań Virtual Securi
ty Appliance, oszacowała globalny wzrost do
chodów w tym segmencie rok do roku 
w wysokości 57 proc. w porównaniu do 2010 r. 
- Rosnące zapotrzebowanie na tego typu roz
wiązania spowodowane jest szerokim zastoso
waniem wirtualizacji w centrach przetwarzania 
danych i popularyzacją modelu przetwarzania 
w chmurze. Już w 2009 roku I DC prognozowa
ło, iż ponad 50 proc. serwerów wdrażanych jest 
w postaci maszyn wirtualnych - zauważa Karol 
Boguniewicz, vSpecialist Technical EMEA East 
w firmie EMC. 

Zastosowań rozwiązań typu Virtual Security 
Appliance jest wiele. Wspomniany wcześniej 
raport, jako najbardziej popularne, podaje roz
wiązania typu content security gateway, fire-
wall, virtual private network (VPN), Secure 
Socket Layer (SSL) VPN oraz systemy intru-
sion detection i intrusion prevention 
(IDS/IPS). 
Środowisko wirtualne jest bardzo dynamicz
ne - maszyny wirtualne, aplikacje i dane w ta
kim środowisku mogą być w swobodny 
sposób przenoszone między elementami in
frastruktury lub nawet centrami przetwarza
nia danych. Tradycyjne metody zabezpieczeń 
systemów ze „świata fizycznego", opierające 
się często na bezpieczeństwie fizycznym 
i „budowaniu murów", nie są adekwatne dla 
dynamicznego środowiska wirtualnego 
i chmury obliczeniowej. 

TAKŻE Ś R E D N I 
Jakie korzyści przynoszą klientom rozwiąza
nia typu Virtual Security Appliance? Przede 
wszystkim jest to redukcja kosztów i wskaźni
ka TCO (Total Cost of Ownership) w porów
naniu do tradycyjnych rozwiązań fizycznych. 
Ich zastosowanie zwiększa możliwości konso
lidacji infrastruktury IT, wspiera ideę „green 
IT" poprawiając jednocześnie elastyczność 
i udostępniając lepsze możliwości segmenta
cji dostępu do zasobów w środowisku wirtual
nym. Inne, bardzo istotne korzyści, to 
możliwość łatwej implementacji wysokiej do
stępności oraz ciągłości działania, z wykorzy
staniem zaawansowanych funkcji 
hypervisora. Typowe zadania administracyjne, 
związane z wdrożeniem i utrzymaniem, stają 
się dużo prostsze i wymagają mniejszego na
kładu pracy. 

Dzięki wirtualizacji także niewielkie firmy 
o średnim poziomie przychodów mają szansę 

KORZYŚCI Z VSA (VIRTUAL SECURITY APPLIANCE) 

ZATRZYMUJE ATAKI INTERNETOWE, ZANIM PRZEDOSTANĄ SIĘ DO PRZEDSIĘBIORSTWA: 

- ZAPEWNIA LEPSZA KORELACJĘ ZAGROŻEŃ ORAZ WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ 

REAKCJI, 

- INTEGRUJE W SOBIE KONTROLĘ REPUTACJI WITRYN INTERNETOWYCH W CZASIE 

RZECZYWISTYM, CENIONE ZABEZPIECZENIA ANTYWIRUSOWE I ANTYSZPIEGOWSKIE, 

ANALIZĘ APLETÓW I ELASTYCZNE FILTROWANIE ADRESÓW U R L . 

ZWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI I POPRAWIA CIĄGŁOŚĆ BIZNESOWĄ: 

- PODNOSI POZIOM USŁUG ZABEZPIECZEŃ INTERNETOWYCH, DZIĘKI CZEMU UMOŻLIWIA 

W RAZIE POTRZEBY SZYBKIE WDRAŻANIE NOWYCH FUNKCJI, 

- PRZYSPIESZA WYJŚCIE Z NIEPLANOWANYCH PRZESTOJÓW DZIĘKI NARZĘDZIOM 

DO ZARZĄDZANIA WIRTUALIZACJĄ. 

UPRASZCZA INSTALACJĘ, KONFIGUROWANIE I KONSERWACJĘ: 

- ZWIĘKSZA LICZBĘ OPCJI I ELASTYCZNOŚĆ PRZY WYBORZE SPRZĘTU I KONFIGURACJI 

ZABEZPIECZEŃ INTERNETOWYCH, 

- UMOŻLIWIA SZYBKIE WDROŻENIE WZMOCNIONEGO, DOSTROJONEGO SYSTEMU 

OPERACYJNEGO I APLIKACJI ZABEZPIECZAJĄCEJ ZINTEGROWANEJ Z WYBRANĄ PLATFORMĄ 

SPRZĘTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, 

- ELIMINUJE PROBLEMY ZWIĄZANE Z UAKTUALNIANIEM, INSTALOWANIEM POPRAWEK, 

KONTROLĄ WERSJI I TESTOWANIEM NA POZIOMIE SYSTEMU OPERACYJNEGO I APLIKACJI. 

ZAPEWNIA MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE DOTYCHCZASOWYCH INWESTYCJI W SERWERY: 

- POPRAWIA WYKORZYSTANIE DOTYCHCZASOWYCH SERWERÓW ORAZ UŁATWIA 

KONSOLIDACJĘ I STANDARYZACJĘ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH, 

- UPRASZCZA INFRASTRUKTURĘ DZIĘKI WYELIMINOWANIU NIESTANDARDOWEGO, 

JEDNOFUNKCYJNEGO SPRZĘTU ORAZ SKOMPLIKOWANEGO ZARZĄDZANIA STOSEM 

SYSTEMU OPERACYJNEGO I APLIKACJI, 

- SPRZYJA ZMNIEJSZENIU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA SPRZĘT, POPRAWIA 

EKOLOGICZNOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ ORAZ REDUKUJE KOSZTY 

BIEŻĄCEGO SERWISU I WDRAŻANIA. 
ŹRÓDŁO: TREND MICRO 

skorzystania z nowoczesnych rozwiązań 
w dziedzinie zabezpieczeń. Jedyne wymaga
nie to serwer działający na oprogramowaniu 
wirtualizacyjnym. Rozwiązania wirtualne 
stwarzają nowe możliwości zarabiania także 
dla resellerów oprogramowania. Niski koszt 
początkowy w przypadku maszyn wirtual
nych oraz praktycznie zerowy w przypadku 
rozwiązań SaaS pozwalają zaoferować klien

tom usługę po znacznie niższej cenie, a dzięki 
temu w znaczący sposób zwiększyć portfolio 
obsługiwanych firm i instytucji. Korzyści dla 
klienta, takie jak elastyczność produktów wir
tualnych i SaaS, komplementarność ochrony 
i dogodne cykle rozliczeniowe zwiększają 
zainteresowanie nowymi rozwiązaniami, 
otwierając nowe możliwości również 
przed resellerami. 

IT RESELLER
2012-06-11


