
Virtualizácia sa dnes považuje za štandard.
Neustále sa však objavujú nové trendy, ktoré
sa snažia poskytnúť podnikom výhodnejšie
a efektívnejšie využívanie virtuálnych serve-
rov. To súvisí aj s bezpečnosťou sieťovej
 infraštruktúry, prípadne virtualizačných pro-
duktov. Agentúra Gartner pripravila sumár
aktuálnych trendov, ktoré sa týkajú bezpeč-
nosti virtualizácie.  

Trend: Virtuálne servery môžu

spôsobiť bezpečnostné diery

v existujúcej infraštruktúre

Jedna z predností virtualizácie je virtuálna hard-
vérová vrstva medzi fyzickým hardvérom a ope-
račným systémom. Táto vrstva poskytuje IT
administrátorom viacero výhod a má pozitívny
dosah aj na celý biznis spoločnosti. Súčasťou
vrstvy je aj virtualizovaná sieť, virtuálny host sa
pripája do virtuálneho switchu kontrolovaného
pomocou hypervízora. Problém je, že nie všetky
bezpečnostné utility majú prístup k hypervízo-
rom – niektoré aplikácie dokážu monitorovať
iba fyzickú vrstvu sieťovej infraštruktúry. Útok
na virtuálnu infraštruktúru tak môže ostať ne-
povšimnutý, až kým sa neprejaví aj na fyzickej
vrstve. Ako príklad spomeňme riešenie IPS,
ktoré útok na virtuálnu sieť nezaznamená. Bez-
pečnostná infraštruktúra siete, ktorá nemá prí-
stup k údajom z virtuálnej vrstvy, je teda
neefektívna a treba s týmto problémom rátať aj
pri návrhu riešení zabezpečenia.

Trend: Využívanie nevirtuál-

nych riešení vo virtualizova-

nom prostredí môže spôsobiť

problémy

Sieťovú infraštruktúru možno chrániť aj po-
mocou „nevirtuálnych“ riešení. Potenciálny
problém však môže vzniknúť v snahe optima-
lizovať dodatočné náklady, resp. v súvislosti
s negatívnym dosahom na celú infraštruk-
túru. To môže ovplyvniť celkový prínos vir-
tualizácie pre jednotlivé spoločnosti. Je to
dané aj tým, že jeden z hnacích motorov vir-
tualizácie je redukcia fyzického hardvéru.
S bezpečnosťou infraštruktúry súvisí aj pro-
blém, keď majú servery s rôznym zabezpeče-
ním zdieľať totožné virtuálne prostredie. Hoci
táto situácia nie je nič nové, dá sa očakávať
nastupujúci trend optimalizovania bezpeč-
nostných riešení s dôrazom na efektivitu.

Ďalšia výhoda virtualizácie je schopnosť
presunúť virtuálne prostredie z jedného dá-

tového centra do druhého. K dispozícii je via-
cero riešení, napr. Vblock, ale toto riešenie
stráca na efektivite, pokiaľ je prostredie deui-
nované špeciálnymi bezpečnostnými požia-
davkami. Treba vymyslieť riešenie, ktoré
zaistí bezpečnosť virtuálnych serverov, a to aj
v prípade, že zmenia svoju lokalitu – bez toho,
aby sa musela virtuálna sieť prispôsobovať
každému pohybu servera.

Trend: Podniky si budú uvedo-

movať bezpečnostné obme-

dzenia

Či už to je rýchla prístupnosť, alebo redukcia ná-
kladov, výhody virtualizácie v podnikovom pro-
stredí sú značné a snaha využívať inú platformu
môže mať negatívny dosah na celý biznis. Dá sa
očakávať, že zákazníci si budú uvedomovať bez-
pečnostné obmedzenia a snažiť sa ich riešiť. Po-
rovnanie nákladov na nasadenie riešenia
zabezpečenia virtuálnych serverov oproti ná-
kladom na správu a prevádzku nevirtuálnych
serverov poskytne podnikom jasnú odpoveď,
prečo je zabezpečenie potrebné.

Trend: Transportabilita virtuál-

nych serverov je podmienka

Organizácie využívajú na znižovanie nákladov
aj ponuky poskytovateľov služieb IaaS. Ide
najmä o prípady, keď podniky potrebujú mať
k dispozícii vyššiu kapacitu serverov, resp.
väčší výpočtový výkon – obyčajne na krátky
čas. Problém môže vzniknúť v prípade nie -
ktorých riešení zabezpečenia, ktoré vďaka
svojim obmedzeniam neumožňujú využitie
tohto modelu. Je teda potrebné, aby bezpeč-
nostní experti pri návrhu riešení brali do
úvahy aj potrebu transportability medzi
 poskytovateľmi služieb IaaS. Ideálny spôsob
je navrhnúť konkrétne požiadavky zabezpe-
čenia pre virtuálny server, ktoré bude možné
aplikovať bez ohľadu na prostredie.

Trend: Zabezpečenie 

hypervízora

V súvislosti s rizikom, ktoré spôsobuje zrani-
teľnosť hypervízora, treba zabezpečiť jeho in-
tegritu, ako aj bezpečnosť virtuálnej siete. Pre
poskytovateľov riešení zabezpečenia to zna-
mená poskytnúť nástroje, ktoré neustále
 monitorujú hypervízor, alebo uzavrieť part-
nerstvo s treťou stranou, ktorá takú službu
poskytuje.

Projektoví manažéri by mali na aktuálne
trendy zareagovať stratégiou, ktorá zahŕňa

bezpečnostné riešenia vrátane nástrojov ur-
čených na zabezpečenie virtuálnych sietí.
V tomto prípade je nevyhnutné brať do úvahy
nielen bezpečnosť infraštruktúry, ale aj prí-
padné obmedzenia, ktoré môže pre biznis vy-
tvárať. Je dôležité (či už prostredníctvom
nástrojov, alebo partnerstva s treťou stra-
nou), aby bolo riešenie zabezpečenia využi-
teľné naprieč viacerými prostrediami.

V rámci virtualizácie sa momentálne na
trhu nachádza viacero spoločností, ktoré je
dobré v súvislosti s aktuálnymi trendmi sle-
dovať. Tu je ich prehľad: 

Catbird Networks

Catbird ponúka viacero riešení, ktoré sú za-
merané na bezpečnosť virtuálnych sietí vrá-
tane rôznych virtuálnych prostredí. 

HP TippingPoint Secure 

Virtualization Framework

TippingPoint patrí medzi známe značky,
ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou sietí. Ponú-
kané riešenia dokážu odhaliť útoky na vir -
tuálny stroj aj na hypervízor. 

Sourcefire Virtual Sensor

Sourceuire obohatilo dostupné riešenia
o ochranu virtuálnej siete pomocou virtuál-
neho IPS. To sa nachádza priamo v hyper -
vízore a kontroluje zabezpečenie virtuálnej
siete.  

Bitdefender Security for Virtualized 

Environments

Bitdefender umožňuje ochraňovať a spravo-
vať systém ako celok. Riešenie v spolupráci
s VMware dokáže pomocou hypervízora za-
bezpečiť viacero serverov súbežne a z hľa-
diska nákladov je výhodné aj pre prostredia
s veľkým množstvom serverov.

Reflex Technologies

Riešenie spoločnosti Reulex Technologies po-
núka okrem zabezpečenia aj viacero nástro-
jov na správu virtuálnej siete a ochranu
hypervízora.  
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