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Τα δεδομένα στο security landscape..έχουν αλλάξει

⬡ Η «περίμετρος» έχει αρχίσει να χάνει την συνοχή της



...Συνεχίζουν να αλλάζουν...

⬡ Οι επιθέσεις γίνονται με νέους τρόπους
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1, 2 and 3 are failing…

Και ακόμα περισσότερο... 

1. Initial Access

2. 

Execution

3. Persistence

4. Lateral movement

5. Asset/Data 

delivery

6. Data Exfiltration

Το lateral movement είναι το νέο πεδίο μάχης!
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Εικονικοποίηση μίας επίθεσης

Enterprise Network

IP / Database / 

Domain controller

Malicious Webpage

Malicious Email

Adversary

(II) Malware 

Execution –

Persistence
(IV) Lateral 

Movement

(I) Initial Access

(V) Data Exfiltration

(III) Command

and Control



Τι μπορεί να συμβεί σε μία παραδοσιακή (legacy) υποδομή
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Ημίμετρο!

1. Τα συστήματα ίδιου τύπου εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα.
2. Απαιτείται IP renumbering
3. To firewall είναι bottleneck
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VMware NSX, πολλά σε ένα, "νοικοκυρεμένα", με security 
on top βασει microsegmentation!

⬡ Το NSX είναι το Software Defined Network της VMware

⬡ To NSX,μεταξύ άλλων, διαθέτει:

• Switching

• Routing

• L7 Firewalling με IDS/IPS και malware detection

• Έχει distributed και scale out αρχιτεκτονική.

• Έχει εκτενείς μηχανισμούς segmentation ( ie Micro-Segmentation)



Πως προέκυψε το NSX, (λίγη ιστορία..)

⬡ Standard Virtual Switch

• Εφαρμόζεται σε επίπεδο host

• Layer 2

• Υποστηρίζει πολλαπλά VLAN

• Μικρές δυνατότητες διαχείρισης ή

παρακολούθησης



Ακόμα λίγη ιστορία..

⬡ Standard Virtual Switch

⬡ Distributed Virtual Switch

• Εφαρμόζεται σε επίπεδο Cluster

• Layer 2

• Υποστηρίζει πολλαπλά VLAN

• LACP

• Aρκετές δυνατότητες διαχείρισης και

παρακολούθησης (RSPAN/ERSPAN,SMPv3)

• Bidirectional Traffic Shapping



η οποία συνεχίζεται...

⬡ Standard Virtual Switch

⬡ Distributed Switch

⬡ NSX
• Επεκτείνει το Distributed Virtual Switch
• Εφαρμόζεται σε επίπεδο πολλαπλών Datacenters

και Clouds
• Είναι L3 με προηγμένα χαρακτηριστικά όπως VRFs,

υποστήριξη OSPF, BGP
• Scale-out
• Έχει L7 Firewall, IPS/IDS, AntiMalware
• Έχει κορυφαία διαχειρισιμότητα και monitoring (inc machine learning & AI for 

NTA)
• Επιτρέπει macro/microsegmentation
• Δουλεύει με εικονικά μηχανήματα, φυσικά μηχανήματα, containers και cloud 

infrastructure
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Πλήρης, ασφαλή και to-the-point λύση: 
NSX Micro-segmentation
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Eφαρμογή πίσω από Load Balancer
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Eφαρμογή πίσω από Load Balancer με Micro Segmentation



Kαι συνοψίζοντας...

⬡ Το NSX είναι η πλατφόρμα Software Defined Network της

VMWare που μεταξύ άλλων, προσφέρει:

• L2 Switching & Overlays

• L3 Distributed Routing

• Scale out τοπολογία

• L2-L7 Distributed Firewall με IDS/IPS, malware

• Prevention & Network Traffic Analysis

• Edge firewall functionality με υποστήριξη για VPN, 

• URL filtering

• Συνεχές monitoring και visualization με Machine learning & AI

• …και πολλαπλές άλλες λειτουργίες όπως DPU acceleration, federation, multicloud operation, 

automation, programmability μέσω API κ.α.

• Εμείς παρουσιάσαμε μόνο το Microsegmentation…



VMWare ΝSX Use Cases, τελευταίο έτος

⬡ @ TERNA

⬡ @ Συστημική Ελληνική τράπεζα με ηγετική θέση στην αγορά

⬡ @ Μία από τις top-3 εταιρίες ασφαλίσεων στην Ευρώπη

⬡ @ Μία από τις ηγετικές ναυτιλιακές στην Ελλάδα



Γιατί Infinitum για NSX

⬡ Eκτεταμένη εμπειρία σε virtualisation, networking, security λύσεις

⬡ Μακρά,στενή σχέση με τη VMWare η οποία εξελίσσεται διαρκώς

⬡ Εξαιρετικό know-how σε σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση και 

υποστήριξη λύσεων VMWare και NSX

⬡ Παρέχει συνεχόμενη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση

⬡ Πληθώρα πιστοποιημένων επαγγελματιών



Service Provider με ταχεία ανάπτυξη

Στην αγορά, για πάνω από 30+ έτη

Πιστεύουμε και δρούμε βασισμένοι σε κανόνες ηθικής και 
αριστείας

Iδιαίτερα επιτυχημένα έργα για μεγάλους πελάτες από 
διάφορες κάθετες αγορές

Top level συνεργασίες με διεθνείς κατασκευαστές Software 
& Hardware

Η iNFINITUM σε 5''

Services we Offer



Ευχαριστούμε!

Eρωτήματα;

Επικοινωνείστε

στο: welcome@infinitum.gr

Always by your side
Deploying optimal IT solutions


