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wydajnością aplikacji

Rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji firmy Radware

Rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji firmy Radware oferuje inteligentne podejście
do problemu wdrażania i zarządzania aplikacjami. Gwarantuje ono dostępność, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji, a jednocześnie pozwala lepiej wykorzystać inwestycje w fizyczne i wirtualne
centra danych.
Wyzwania z zakresu zarządzania wydajnością aplikacji
Wyzwania, jakie stoją obecnie przed osobami kierującymi systemami informatycznymi w zakresie zarządzania wydajnością aplikacji, obejmują kilka dziedzin:
• Dostępność. Reputacja biznesowa, wydajność oraz rentowność zależą od ciągłej dostępności biznesowej i aplikacyjnej – 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Finansowe konsekwencje przestojów mogą sięgnąć kwoty 900 000 dolarów w przypadku
małych i średnich firm albo wielu milionów w przypadku większych przedsiębiorstw.
• Wydajność. Aplikacje muszą cechować się krótkim czasem reakcji – ponieważ latencja sieciowa, przeciążone serwery, „gadatliwość” protokołów oraz duże wolumeny przetwarzanych danych obniżają produktywność pracowników i poziom zadowolenia
klientów.
• Bezpieczeństwo. Aplikacje kluczowe powinny być w stanie kontynuować pracę nawet podczas ataku. W miarę jak przedsiębiorstwa udostępniają pracownikom, klientom i partnerom biznesowym coraz więcej aplikacji i usług, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa rośnie.
• Wirtualizacja. Popularność wirtualizacji wzrasta, ponieważ technologia ta umożliwia stworzenie jednej, skonsolidowanej infrastruktury, która pozwala na wdrażanie dużej liczby zasobów w trakcie pracy, a samo dodawanie lub usuwanie aplikacji odbywa
się szybko i dynamicznie. Kontroler zarządzania wydajnością aplikacji (ADC) musi odgrywać aktywną rolę w ekosystemie wirtualizowanym, aby zagwarantować odporność i wydajność aplikacji wirtualizowanych, a jednocześnie zapewnić synchronizację ze
zmianami zachodzącymi w sposób dynamiczny.
• Skalowalność. We współczesnym globalnym klimacie biznesowym infrastruktura i aplikacje centrów danych ulegają nieustannym zmianom; wdrażane są nowe aplikacje, jest coraz więcej użytkowników, a łączna przepustowość, liczba operacji
i pojemność połączeń SSL rosną. Rozwiązanie dostawy aplikacji powinno odpowiadać na aktualne i przyszłe wymogi w sposób
najbardziej ekonomiczny i przy minimalnych modyfikacjach sprzętowych.

Rozwiązanie zarządzania wydajnością
aplikacji firmy Radware
Rozwiązanie zarządzania wydajnością aplikacji firmy
Radware oferuje pełny zakres usług gwarantujących
dostępność, wydajność i bezpieczeństwo krytycznych
aplikacji w centrum danych. Dzięki wykorzystaniu
filozofii infrastruktury na żądanie firmy Radware
rozwiązanie zapewnia szeroki wachlarz inteligentnych
funkcji zarządzania wydajnością aplikacji, w tym
równoważenie obciążenia, zintegrowaną akcelerację
aplikacji, zabezpieczenia, wirtualizację kontrolera ADC
oraz przywracanie sprawności po awarii – tym samym
gwarantując maksymalne korzyści
po minimalnych kosztach.

Internet

Radware ADC

®

E-BUSINESS SUITE

Nieprzerwana dostępność dzięki funkcji
lokalnego i globalnego równoważenia
obciążenia serwerów
Rozwiązanie dostawy aplikacji firmy Radware gwarantuje przez cały
czas bezwzględną dostępność oraz efektywne procedury przywracania
sprawności dla aplikacji lokalnych i globalnych. Dzięki zastosowaniu
zaawansowanych kontroli stanu urządzeń, przekierowania ruchu, mechanizmów powtarzalności oraz funkcji modyfikacji treści rozwiązanie
zapewnia realizację operacji przez identyfikację i pomijanie w czasie
rzeczywistym wszelkich elementów wadliwych na ścieżce operacji.
Co więcej, usługa globalnego równoważenia obciążenia serwerów
(GSLB) firmy Radware zapewnia globalną dostępność wszystkich aplikacji – niezależnie od tego, czy bazują one na systemie DNS czy nie.
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Dłuższy czas pracy serwerów bez przestojów
„Kontroler Radware ADC ma bardzo pozytywny wpływ na naszą
firmę dzięki kontroli natężenia ruchu oraz znaczącemu wydłużeniu
czasu pracy serwerów bez przestojów”.
Źródło: specjalista informatyk, duża firma świadcząca usługi
informatyczne dla przedsiębiorstw
www.techvalidate.com/product-research/radware-application-delivery

Cecha Korzyści biznesowe
Monitorowanie stanu Eliminacja strat biznesowych w wyniku awarii informatycznych dzięki funkcji omijania błędów transakcyjnych
Globalne równoważenie obciążeń serwerów Ciągłość biznesowa i przywracanie sprawności po awarii dla wszystkich użytkowników w dowolnym
miejscu i czasie
Wysoka dostępność łączy Gwarancja niezawodnej, skalowalnej łączności z serwisami przy jednoczesnej optymalizacji całościowego czasu reakcji aplikacji
Zgodność z wymogami, sprawozdawczość i audyty Widoczność zagrożeń sieciowych w czasie rzeczywistym umożliwia zachowanie zgodności z wymogami i badanie kryminologiczne
Redundancja urządzeń aktywny-aktywny lub aktywny-pasywny Wysoka dostępność pozwala skrócić czas przerw w usługach i zagwarantować dostęp do
usługprzez wprowadzenie różnych strategii kontroli dostępu
Gotowość do obsługi sieci IPv6 Możliwość równoważenia obciążeń aplikacji w sieciach IPv4 lub IPv6 bez konieczności modyfikowania aplikacji

Znakomita wydajność dzięki zintegrowanym usługom akceleracji aplikacji
integrowane funkcje akceleracji aplikacji rozwiązania zarządzania wydajnością aplikacji firmy Radware
zostały zaprojektowane w celu skrócenia czasu reakcji
aplikacji i zapewnienia najwyższego poziomu pracy
aplikacji przy jednoczesnym odciążeniu serwerów
z zadań przetwarzania. Dzięki przeniesieniu operacji
obciążających procesor, np. szyfrowania SSL z serwerów, procesory serwerów mogą obsługiwać dodatkowe żądania, co przekłada się na niższe wymagania
sprzętowe w zakresie serwerów aplikacyjnych i mniejsze wydatki kapitałowe. Przykładowo w przypadku
wdrożenia kontrolera Radware ADC wraz z aplikacją
Microsoft SharePoint czas reakcji serwerów SharePoint
zostaje przyspieszony o 350%, zaś obciążenie procesorów serwerów jest o 40% mniejsze.

Radware - Badania firmy ©TechValidate
Krótsze czasy reakcji dzięki kontrolerom Radware ADC
O ile krótsze czasy reakcji jesteście Państwo w stanie zapewnić dzięki
wykorzystaniu funkcji akceleracji aplikacji rozwiązania Radware ADC?
Ponad 10 razy krótsze – 0%
5−10 razy krótsze – 24%
2−5 razy krótsze – 49%
Do 2 razy krótsze – 27%
Źródło: badanie 41 użytkowników kontrolera Radware ADC
www.techvalidate.com/product-research/radware-application-delivery

Cecha Korzyści biznesowe
Przeniesienie przetwarzania SSL Znaczne oszczędności w zakresie wydatków na zakup serwerów, ponieważ mniejsza liczba serwerów będzie w stanie
obsłużyć większą ilość treści dla większej liczby użytkowników
Multipleksowanie HTTP Redukcja liczby potrzebnych serwerów przez zmniejszenie liczby połączeń z serwerami, co powoduje oszczędności w zakresie
wydatków kapitałowych na zakup serwerów
Funkcja pamięci podręcznej Krótsze czasy reakcji aplikacji poprzez dostarczanie obiektów WWW bezpośrednio do przeglądarki. Mniejsze wydatki kapitałowe na zakup serwerów poprzez odciążenie serwerów z zadań przetwarzania
Zoptymalizowane przetwarzanie XML Odciążenie serwerów na skutek optymalizacji przetwarzania XML, co pozwala zmniejszyć wydatki kapitałowe na
zakup serwerów
Kompresja WWW Mniejsze wydatki operacyjne i lepszy komfort pracy dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu oraz kosztów przepustowości
Gotowość do obsługi sieci IPv6 Możliwość równoważenia obciążeń aplikacji w sieciach IPv4 lub IPv6 bez konieczności modyfikowania aplikacji
Zarządzanie pasmem Optymalizacja wykorzystania sieci i mniejsze koszty dzięki koordynacji przydziału zasobów sieciowych i priorytetów biznesowych
w zależności od urządzenia, użytkownika, lokalizacji lub aplikacji

Bezpieczne aplikacje pracujące non-stop – nawet w warunkach ataku
Rozwiązanie zarządzania wydajnością aplikacji firmy Radware zapewnia nieprzerwane działanie oraz pełną zgodność
z wymogami poprzez ochronę przed pojawiającymi się atakami sieciowymi i próbami wykorzystania słabych punktów aplikacji. Szerokie funkcje zabezpieczeń rozwiązania obejmują nawet ochronę przed atakami Denial of Service (DoS), zaporę
Web Application Firewall (WAF), ochronę przed zagrożeniami dla usług XML/WWW oraz stanową kontrolę dostępu (ACL).
Taka konsolidacja najlepszych technologii zabezpieczeń w swojej klasie zapewnia pełną zgodność z wymogami oraz funkcje
sprawozdawcze i audytowe – jak również pozwala na zmniejszenie wydatków kapitałowych poprzez eliminację konieczności
wdrażania oddzielnych zabezpieczeń punktowych.
Cecha Korzyści biznesowe
Ochrona przed atakami DoS Zapewnienie ciągłości działania nawet w warunkach silnego ataku poprzez łagodzenie
ataków typu „flood”, anomalii pakietów oraz narzędzi DoS
Zapora WAF (Web Application Firewall) Gwarancja ciągłej pracy aplikacji wykorzystujących WWW oraz ich pełna
zgodność z wymogami
Zabezpieczenie usług XML i WWW Zapewnienie ciągłości i dostępności procesów biznesowych opartych
na usługach WWW
Zgodność z wymogami, sprawozdawczość i audyty Widoczność zagrożeń sieciowych w czasie rzeczywistym umożliwia zachowanie zgodności z wymogami i badanie kryminologiczne
Stanowa kontrola dostępu Większa odporność aplikacji i gwarancja właściwej, ciągłej pracy przez wprowadzenie
różnych strategii kontroli dostępu

Konsolidacja i wirtualizacja kontrolerów ADC w obrębie infrastruktury VADI
Rozwiązanie Radware ADC-VX™, składnik strategii infrastruktury zarządzania wydajnością aplikacji wirtualnych (Virtual Application Delivery Infrastructure™ VADI), stanowi pierwszą w całej branży platformę wirtualizacji i konsolidacji kontrolera ADC
na bazie specjalistycznego hipernadzorcy ADC. Hipernadzorca uruchamia wirtualne instancje kontrolera ADC (tzw. vADC),
z których każda oferuje pełną funkcjonalność kontrolera ADC, a jednocześnie zachowuje kompletne i oddzielone środowisko
zasobów, systemu operacyjnego, konfiguracji i zarządzania.
ADC-VX to najbardziej zaawansowana platforma konsolidacji kontrolerów ADC, pozwalająca organizacjom
skonsolidować sprzętowe urządzenia ADC bez spadku
odporności lub przewidywalności wydajności usług
ADC. Rozwiązanie ADC-VX oferuje najwyższy wskaźnik
konsolidacji w całej branży – do 480 usług ADC
w pojedynczym urządzeniu. Przekłada się to na wyższe
oszczędności na zakupie sprzętu, mniejsze wydatki
operacyjne, jak również szybszy zwrot z inwestycji
w porównaniu z jakimkolwiek innym rozwiązaniem
konsolidacyjnym w skali całej branży.
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Najważniejsze korzyści oczekiwane przy wdrożeniu rozwiązania
wirtualizacji i konsolidacji kontrolerów ADC
Większa elastyczność biznesowa − 53%
Uproszczona praca – 73%
Większa redukcja kosztów – 64%
Mniej zajętego miejsca w szafach serwerowych – 53%
Mniejsze zużycie energii – 52%
Źródło: badanie 85 użytkowników kontrolera Radware ADC
www.techvalidate.com/product-research/radware-application-delivery
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edukcja wydatków kapitałowych przez konsolidację i wirtualizację
kontrolerów ADC
65% badanych organizacji udało się zmniejszyć wydatki kapitałowe
na zakup ADC o co najmniej 20% dzięki możliwościom konsolidacji
i wirtualizacji kontrolerów ADC.
Źródło: badanie 43 użytkowników kontrolera Radware ADC
www.techvalidate.com/product-research/radware-application-delivery

Dzięki dużej gęstości kontrolerów vADC oraz szerokiemu
zakresowi przepustowości organizacje mogą przyjąć innowacyjny i bardzo ekonomiczny model wdrożenia kontrolerów
ADC – określany jako „vADC per application” (instancja vADC
na aplikację). Poprzez przydzielenie odrębnej, w pełni odizolowanej instancji vADC do każdej aplikacji przedsiębiorstwa
mogą zmaksymalizować dostępność aplikacji dzięki mechanizmowi izolowania błędów oraz spełnić wymagania jakości
usług dzięki mechanizmowi rezerwowania zasobów.
Co więcej, ten model wdrożenia uprasza pracę dzięki temu,
że dla każdej aplikacji prowadzony jest oddzielny, mniej
złożony plik konfiguracyjny oraz zwiększa elastyczność biznesową dzięki możliwości szybkiego uruchamiania nowych
instancji vADC i aplikacji. Dzięki modelowi „jednej instancji
vADC na aplikację” koszt dostawy aplikacji znacząco spada
w porównaniu z tradycyjnymi modelami wdrożeń ADC.

Rozwiązanie zaprojektowane, aby realizować zarządzanie
wydajnością aplikacji
Technologia AppShape™ firmy Radware ma na celu przyspieszenie, uproszczenie i optymalizację wdrożeń
aplikacji z użyciem kontrolerów ADC. Technologia AppShape oferuje szablony konfiguracyjne dla czołowych aplikacji
biznesowych, dzięki którym użytkownicy mogą w przyjazny sposób skonfigurować i ustawić wszystkie niezbędne opcje
ADC, co przekłada się na szybsze wdrożenie aplikacji oraz zoptymalizowane działanie kontrolera ADC dla danej aplikacji.
Technologia AppShape oferuje wgląd w system zorientowany na aplikację, w tym ekrany zarządzania, raporty, dzienniki
i funkcje zapewnienia zgodności z wymogami – co oznacza prostsze i bardziej wydajne zarządzanie aplikacjami przez kontroler ADC. Co więcej, technologia AppShape wzmacnia elastyczność biznesową przez funkcję automatycznego wykrywania
zmian zasobów aplikacyjnych i ich automatyczną synchronizację z kontrolerem ADC bez interwencji użytkownika.
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Krótsze czasy reakcji aplikacji Microsoft Exchange dzięki kontrolerom
Radware ADC

Krótsze czasy reakcji aplikacji SAP dzięki kontrolerom Radware ADC

63% organizacji udało się skrócić czasy reakcji rozwiązania Microsoft
Exchange o 2 do 5 razy dzięki zastosowaniu kontrolerów Radware
ADC.
Źródło: badanie 32 użytkowników kontrolerów Radware ADC wykorzystujących rozwiązanie Microsoft Exchange
www.techvalidate.com/product-research/radware-application-delivery

65% organizacji udało się skrócić czasy reakcji aplikacji SAP o 2 do
5 razy dzięki zastosowaniu kontrolerów Radware ADC.
Źródło: badanie 17 użytkowników kontrolerów Radware ADC wykorzystujących aplikacje SAP
www.techvalidate.com/product-research/radware-application-delivery
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Application-Smart ADC

Obsługa aplikacji przez technologię AppShape™ firmy Radware

Najwyższa skalowalność dzięki strategii
„na żądanie” firmy Radware
Rozwiązanie OnDemand Switch® firmy Radware, oferujące podejście „pay-as-you-grow” (płać w miarę rozwoju)
pozwala organizacjom płacić wyłącznie za dokładnie takie możliwości, jakich w danej chwili potrzebują. Zapobiega
to nadmiernym wydatkom na początkowe rozwiązanie, a jednocześnie pozwala cieszyć się najwyższą wydajnością zaawansowanej platformy oraz najlepszymi w swojej klasie czasami reakcji. Przepustowość, dalsze instancje vADC, funkcje akceleracji oraz usługi dla konkretnych aplikacji można dodawać na żądanie, aby spełnić nowe potrzeby biznesowe
– bez konieczności całościowej modernizacji i bez restartowania urządzenia. Dzięki podejściu „pay-as-you-grow” firmy
mogą pokonać problemy z zakresu planowania wydajności i ograniczyć ryzyko związane z rozwojem centrum danych
w celu zapewnienia sobie najlepszej ochrony inwestycji. Co więcej, firma Radware oferuje wyjątkową gwarancję 5-letniej trwałości platformy, która wydłuża czas realizacji projektu i pozwala na szybszy zwrot z inwestycji.

Podstawowe składniki rozwiązania dostawy aplikacji
Rozwiązanie dostawy aplikacji firmy Radware oferuje kompleksowy zestaw funkcji do zarządzania wydajnością i zabezpieczenia aplikacji, składający się z następujących elementów:
• Radware ADC – inteligentny kontroler zarządzania wydajnością aplikacji w warstwach 4−7, dostępny
		 w trzech różnych formatach: urządzenie specjalistyczne ADC-VX, na którym działa szereg w pełni odizolowa		 nych instancji vADC; Radware Soft ADC, oprogramowanie pracujące jako urządzenie wirtualne, dysponujące
		 pełnym zakresem funkcji oraz dedykowane fizyczne urządzenie ADC.
• AppWall™ - zapora sieciowa WAF (Web Application Firewall), zapewniająca bezpieczeństwo aplikacjom 		
		 WWW i ich zgodność z wymogami. Dostępna jako urządzenie sprzętowe lub wirtualne.
• AppXML™ - bramka usług WWW i XML, zapewniająca dostępność, wydajność i bezpieczeństwo
		 usług WWW.
• APSolute Vision™ - kompleksowy scentralizowany system raportowania i zarządzania. Dostępny jako
		 urządzenie fizyczne lub wirtualne.

Informacje o firmie Radware
Radware (NASDAQ: RDWR) to światowy lider w zakresie rozwiązań dostawy i zabezpieczania aplikacji dla wirtualnych
i chmurowych centrów danych. Wachlarz nagradzanych rozwiązań firmy zapewnia pełną odporność krytycznych
aplikacji, maksymalną wydajność informatyczną oraz pełną elastyczność biznesową. Rozwiązania firmy Radware służą
ponad 10 000 przedsiębiorstw i operatorów na całym świecie, ułatwiając im szybkie dostosowanie do wyzwań rynkowych, utrzymanie ciągłości biznesowej oraz osiągnięcie maksymalnej produktywności przy jednoczesnym zachowaniu
kosztów na niskim poziomie. Dalszych informacji można zasięgnąć na stronie www.radware.com.
Program pomocy technicznej Certainty Support
Firma Radware obejmuje wszystkie swoje produkty pomocą techniczną oferowaną w postaci programu Certainty Support. Każdy poziom programu Certainty Support składa się z czterech elementów – pomocy telefonicznej, aktualizacji
oprogramowania, konserwacji sprzętu oraz pomocy u klienta. Firma Radware dysponuje również fachowym personelem technicznym, który może świadczyć klientom usługi specjalistyczne w zakresie wdrożeń zaawansowanych projektów.
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