
HVORFOR HAR MIKRO-SEGMENTERING STOR 
BETYDNING I DAG? 
Isolér og beskyt ethvert workload med en hidtil uset, og 
økonomisk fordel samt agilitet.  

Stigende antal hacks i datacentret koster 
virksomheder mange penge 
Trods det faktum, at it-afdelinger konstant styrker 
datacenteret i form af IT-sikkerhed,  sker der fortsat brud. 
Sikkerhedsafdelingen har langt større viden om risikoen 
for malware angreb end nogensinde før, men alligevel 
– trods ekspertisen internt og store investeringer i 
traditionelle sikkerheds løsninger - kommer malware 
igennem. Ikke bare lejlighedsvis, men regelmæssigt og i 
lang højere grad en set tidligere. 

Årsagen til disse brud er, at hackere i dag udvikler mere 
sofistikeret malware end tidligere, de spredes og finder 
nye sårbarheder i infrastrukturen, så overblikket og 
kontrollen mistes

Måden man altid har sikret sig på tidligere er bare ikke 
nok til at håndtere de angreb man ser i dag. Som et 
eksempel kan nævnes Sony. I kølvandet på Sony’s 
databrud viste det sig, at de gamle sikkerhedsmodeller, 
ikke lever op nutidens krav og behov.
Kriminelle regner med, at datasikkerheden, selvom den 
er striks, stadig er baseret på en gammel model, hvis 
svagheder desværre er velkendte. At have en perimeter 
firewall, eller sikring af de brugere der tilgår ens netværk, 
er bare ikke tilstrækkeligt med de angreb vi ser i dag, der 
i blandt kan nævnes Wannacry og Petya.

Omkostningerne ved et data brud kan nemt betyde 
millioner i tab for virksomheder og institutioner. 
Beløbene er så store fordi der skal medregnes interne 
undersøgelser, tab af kunder, lavere kundeopkøbsrater, 
tab af persondata, gratis kredit, eventuelle ny 
investeringer i monitoreringsværktøjer, IT og sikkerheds 
løsninger, alt dette udelukkende for at styrke sit image , 
være compliant, og genvinde tilliden hos sine kunderne.

Statistikker om datacenter brud:
• Ifølge ”Verizon’s 2015 Data Breach Investigation 
Report” er der registeret og bekræftet 79.720 
sikkerhedsbrud på verdensplan i 2014, og i 2.122 af 
tilfældende blev følsomme data kompromitteret.
• Ifølge en undersøgelse lavet i 2014 af ”Ponemon 
Institute” var omkostningerne i gennemsnit 5,85 millioner 
USD (ca. 38.250.000 Danske kroner) pr. brud i en 
gennemsnitlig amerikansk virksomhed.

Ser vi på angrebene som Sony, Anthem, Home Depot og 
Target var ude for, har de alle én ting til fælles:

Når perimeteren blev brudt, kunne angrebene 
spredes sig fra server til server indenfor datacentret 
da der her ingen sikkerhedskontrol var til at stoppe 
dem.

Efter bruddet ved Sony Pictures Entertainment i 2014 
stod det klart, at komplekst malware ikke var årsagen til, 
at angrebet lykkedes - det skyldes derimod et forældet 
forsvar.
Sean Gallagher, it-redaktør hos Ars Technica, beskrev 
malwaren som et roderi af ”slapdash-kode”. Alligevel fik 
gerningsmændene adgang til omkring 100TB følsomme 
oplysninger, beskadigede harddiske ved brug af wiper 
malware og forårsagede skader anslået til 171 millioner 
USD.

Hvorfor sikkerheds modellen i datacentret er nødt 
til at ændre sig
Udover et for stort fokus på sofistikeret malware, har der 
også været et uforholdsmæssigt stort fokus på sikring af 
datacenterets perimeter. Graden af den opståede skade 
skyldes nemlig, at malware spredes næsten ukontrolleret, 
når det har passeret forbi perimeteren.

Spørgsmålet er; kan traditionelle hardware baserede 
firewall modeller bruges til at beskytte arbejdsbyrder 
(workloads) inde i datacenteret? 
Tre løsninger er blevet foreslået, lad os se på praktikken 
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Fysiske (perimeter) firewalls
Denne model tager udgangspunkt i samme type 
appliance, som ved perimeteren (indgangen til 
datacenteret), hvor den sættes ind i datacenteret. Nogle 
af problemerne med denne tilgang er:
HY MICRO-SEGMENTATION MATTERS NOW
 
Uoverkommelig økonomi: Når et angreb lykkes med at 
passere datacenterets perimeter, er der få tværgående 
kontroller til at forhindre, at malwaren spredes inden for 
datacenterets ”trust zones”. 

Forrester Research anbefaler en ”Zero Trust” (ZT) 
model, der handler om at implementere og påtrykke 
sikkerhedspolitikker på hver enkel virtuel maskine (VM). 

For at oprette en ZT-model med traditionelle firewalls, 
ville du stort set have behov for en firewall pr. virtuel 
maskine (VM). I et typisk datacenter vil dette kræve 
implementering af tusindvis af fysiske firewalls. CapEx-
investeringen ville være yderst omkostningstung, 
selv uden medregning af omkostninger til rackplads, 
opvarmning og afkøling. Man kan så forestille sig 
scenarier med flere datacentre…

Operationelle overhead- og sikkerhedsbrud: Et 
andet krav i ZT-modellen er, evnen til automatisk at 
påtrykke politikker. Hardware-baserede firewalls kræver 
manuelle oprettelser af sikkerheds-politikker og manuelle 
opdateringer hver gang en VM oprettes, flyttes eller 
tages ud af drift.

Virtuelle compute (VM’er) ressourcer kan oprettes og 
ændres på få sekunder. Manuel konfiguration af firewall-
politikker kan tage timer eller endda dage, afhængigt 
af øvrige opgaver i administratorens kø. Manuel 
implementering af nødvendige opdateringer bliver derved 
langsom og ”hullet” og kan derved resultere i potentielle 
sårbarheder. Desuden er risiko for fejl generelt også 
højere ved manuel konfiguration, som igen kan resultere i 
utilsigtede sikkerhedsproblemer.

For at begrænse belastningen på datacenter netværket, 
budgettet og det operationelle personale kan netværks 
teamet vælge kun at beskytte yderst følsomme 
arbejdsbyrder med individuelle firewalls. Dette efterlader 
således stadig en stor del af arbejdsbyrden helt 
ubeskyttet.
 
Ingen mulighed for mikro-segmentering: Der er mange 
begrænsninger forbundet med fysiske firewalls, der gør 

det umuligt at opnå mikro-granulær sikkerhed - eller 
endda makro-granulær sikkerhed. For eksempel er det 
umuligt, at firewalle (tjekke) trafik mellem to VM’er på 
samme VLAN. Dette betyder, at selv om det var praktisk 
muligt at tildele en fysisk firewall til hver arbejdsbyrde, 
ville trafik på samme VLAN alligevel ikke være beskyttet. 
Når malware når en arbejdsbyrde på et VLAN, kunne den 
angribe enhver anden arbejdsbyrde på samme VLAN.

Begrænset applikations mobilitet: Takket være server-
virtualisering er applikationer ikke længere bundet til en 
enkelt fysisk server på et enkelt sted. It-organisationer 
kan nemt kopiere applikationer til et eksternt datacenter 
til Disaster Recovery, flytte dem fra et datacenter til 
et andet, eller flytte dem til et Hybrid Cloud miljø. 
Imidlertid er fysiske firewalls bundet til IP-adresser og 
VLAN’s. Det betyder, at virtuelle applikationer ikke kan 
udnytte mobiliteten - i hvert fald ikke uden en masse 
tidskrævende netværkstilpasninger af designere eller 
arkitekter for at opnå mulighed for at flytte arbejdsbyrder 
(workloads) fra et netværk til et andet.

Større firewalls
I stedet for at installere hundredvis af individuelle 
firewalls - en for hver arbejdsbelastning (workloads) - 
hvad så med muligheden for at installere én stor firewall, 
der er i stand til at håndtere flere arbejdsbelastninger 
(workloads)? 
Denne type firewall, som kun er teoretisk i dag, skal være 
mange gange større end de største firewalls på markedet 
i dag. Nogle af ulemperne ved denne løsning er:

Store økonomiske omkostninger: Vi kan med 
sikkerhed antage, at omkostningerne ved en sådan 
firewall ville være mange gange prisen for den 
dyreste High-end firewall, som vi kender i dag. Ud 
over omkostningerne ved en sådan firewall, ville der 
være behov for langt mere båndbredde for at styre al 
servertrafik gennem denne firewall.

Performance sanktioner: Den teoretiske firewall ville 
have de samme problemer forbundet med at beskytte 
øst-vest trafikken, som en perimeter firewall. Beskyttelse 
af VM-til-VM-trafikken betyder, at styre trafikken fra en 
server og helt ud til firewallen, blot for at komme tilbage 
til datacenteret igen til destinations serveren. Resultatet 
af påvirkningen her ville blive markant stort. 

Begrænset applikationsmobilitet: Ligesom perimeter 
firewalls har store firewalls de samme begrænsninger 
m.h.t. understøttelse af applikationsmobilitet.
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Virtuelle firewalls
Virtuelle firewalls opretter firewalls i software, men de 
har faktisk fundament i en traditionel hardware baseret 
model. Nogle af de andre problemer med denne løsning 
er:

Store økonomiske omkostninger: Virtuelle firewalls 
kan reducere antallet af fysiske firewalls, men det 
medfølgende behov for softwarelicenser er relativt dyrt. 
Derudover reduceres OpEx sikke signifikant i forbindelse 
med fysiske firewalls, fordi der fortsat er behov manuel 
konfigurering.

Operationelle overhead- og sikkerhedshuller: Da 
virtuelle firewalls ikke knytter sikkerhedspolitikker til 
arbejdsbyder, skal netværksadministratorer stadig udføre 
manuel konfiguration af politikker.

Organisationer har forsøgt at implementere makro-
segmentering ved hjælp af virtuelle firewalls, men selv 
makro-segmentering skaber en stor angrebsoverflade. 
Mikro-segmentering, som er den finkornede sikkerhed, 
som ZT-modellen kræver, er lige så ufejlbar for virtuelle 
firewalls som for fysiske firewalls.

Performance sanktioner: Gennemstrømningen 
af data på en virtuel firewall er faktisk mindre end 
gennemstrømningen på en fysisk firewall.

Begrænset applikationsmobilitet: Virtuelle firewalls 
er bundet til IP-adresser og VLAN’er, ligesom fysiske 
firewalls er, hvilket begrænser applikationsmobilitet på 
samme måde.

Kun mikro-segmentering, som nu er en praktisk realitet 
med netværksvirtualisering, opfylder alle kriterier for at 
opnå ZT-modellen inden for datacenteret.

Netværks virtualisering gør mikro-segmentering 
mulig
Hvordan muliggør mikro-segmentering en ny og mere 
effektiv model til levering af datacenter-sikkerhed?

Isolering er indbygget: Når virtuelle netværk oprettes, 
er de isoleret fra hinanden, med mindre du beslutter at 
forbinde dem. Der kræves ingen fysiske subnet, VLAN’er, 
adgangskontrollister (ACL’er) eller firewall regler.

Gennemgribende sikkerhed: Netværks hypervisorer 
distribueres allerede i hele datacentret, hvilket betyder, at 
du kan oprette netværks sikkerhedspolitikker håndhævet 
af firewall kontroller integreret i den enkelte hypervisor. 

Dette muliggør at sikkerheden bliver gennemgribende i 
hele datacenteret.

Granulær sikkerhed: Mikro-segmentering giver dig 
mulighed for at pakke sikkerhed omkring hver enkelt 
arbejdsbyrde (workload). Sikkerhedspolitikkerne er 
bundet til dit virtuelle netværk, VM og operativsystem 
helt ned til den virtuelle netværksgrænseflade. Således 
muliggør mikro-segmentering levering af finpolerede 
politikker og fuld netværkskontrol.

Lavere CapEx: Du behøver ikke købe ekstra 
sikkerhedsudstyr eller foretage ændringer af din 
underliggende hardwareinfrastruktur. Du slipper 
samtidigt for omkostninger til løbende opgradering og 
vedligehold af proprietært hardware udstyr med henblik 
på at fremme dine sikkerhedsfunktioner, hvilket reducerer 
fremtidige CapEx.

Ingen performance påvirkning: Ved at eliminere de 
traditionelle funktioner i netværks hardware (switching, 
routing, load balancing og firewalling) og flytte dem 
ind i hypervisor laget, kan du sikre øst-vest trafikken 
mellem hver enkelt VM med meget høj gennemstrømning 
(”throughput”). Du behøver ikke bruge ineffektiv 
trafik routing som sikkerhedsnåle, hvilket eliminerer 
performance belastninger forbundet med unødvendige 
”omveje”.

Agil sikkerhed: Med mikro-segmentering kan 
sikkerhedspolitikker oprettes og ændres på få sekunder. 
De følger automatisk med den enkelte VM, når den 
bevæger sig, og slettes automatisk, når en VM er 
afleveret (meldt ud). Ændringer i enhver politik er ikke 
forstyrrende for de sikkerhedspolitikker, der allerede er 
gældende for de øvrige arbejdsbyrder og applikationer, 
så der er ingen bekymring over utilsigtede konflikter eller 
huller i sikkerheden.

Her er to eksempler på agilitet:

DMZ hvor som helst: Med hardware centriske 
sikkerhedsmodeller, skal en ny tjeneste eller et 
program, der kræve internetadgang, være placeret og 
sikret i én bestemt del af netværkstopologien (kendt 
som DMZ). Etablering af politikker og adgang kan 
indebære langvarig diskussion med interessenter. 
Med netværksvirtualisering kan DMZ-sikkerheds 
konstruktioner anvendes til enhver arbejdsbyrde 
(workload), uanset hvor den sidder i netværket, der 
igen stiller applikationer hurtigere til rådighed for 
virksomheden.
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Sikring af bruger miljøer: Mange virksomheder har implementeret en virtuel desktop infrastruktur (VDI) til at 
udnytte virtualiseringsteknologier ud over datacenteret. Mikro-segmentering giver dig mulighed for at udvidde 
mange af sikkerhedsfordelene ved det Software-Definerede Data Center (SDDC) til skrivebordet – selv til mobile 
miljøer. Mikro-segmentering afkobler sikkerhedspolitikker fra netværks topologien og forenkler administrationen, 
sikkerhedspolitikker tildeles i stedet ved logiske grupperinger.

Nedenfor er der en sammenligning som VMware har lavet omkring IT sikkerhedsmulighederne i det 
moderne datacenter
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Konklusion
De seneste statistikker om datacenter brud viser, at perimeter firewalls stadig ikke er uigennemtrængelige. Cyber 
kriminelle forventer, at finde en hardware baseret sikkerhedsmodel, hvis de får held til at bryde gennem perimeter 
firewall’en, da denne model er forblevet uændret i årevis.

Før netværks virtualisering blev muligt var der ingen praktisk måde at oprette en ny model indenfor datacenterets 
vægge, der kunne stoppe spredning af malware indenfor datacentrets vægge. 

Mikro-segmentering er en indbygget del af netværksvirtualisering i dag, der ændrer ændrer økonomien, agiliteten 
og hastigheden i forhold til datacenter sikkerhed. Det eliminerer gamle sårbarheder, som Cyber kriminelle har kunne 
benytte sig af til at begå succesfulde angreb.

Kunne du tænke dig at finde ud af, om din installation er kandidat til VMware NSX? 

Atea har de rigtige kompetancer på VMware også NSX, og har implementeret NSX ved flere kunder. Vi kommer 
gerne ud og tager et møde med Jer om NSX, og deler ud af vores erfaring, og efterfølgende hvis det giver mening for 
Jer, kan vi være behjælpelig med at netværksanalyse, som vi så sammen kigger på efterfølgende, hvilket gerne skal 
henlede til en fælles workshop.


