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Overzicht
Application Delivery Controllers (ADC’s) behoren tot de belangrijkste elementen  
van een cloudinfrastructuur en van de architectuur die grote ondernemingen 
gebruiken voor hun datacenters. ADC’s hebben een grote impact op de performance,  
schaal en beveiliging van de hele applicatieomgeving. Daarom is het voor de IT 
enorm belangrijk om de juiste keuze te maken. 

Citrix NetScaler wordt alom beschouwd als een superieure ADC en wordt dan  
ook gebruikt voor de grootste datacenters en cloudnetwerken ter wereld. 
Citrix NetScaler is een verregaand geïntegreerd service delivery platform dat de 
applicatieperformance verhoogt, zorgt voor altijd beschikbare applicaties, de 
efficiëntie van applicatie- en databaseservers verbetert en applicaties beschermt 
tegen aanvallen. Citrix NetScaler is leverbaar als beproefde netwerkappliance, 
als softwarematige virtual appliance en als gevirtualiseerde multi-tenant-oplossing.  
Daarmee is Citrix NetScaler uitgegroeid tot dé ADC voor toonaangevende 
cloudproviders en grote bedrijven over de hele wereld.

Andere ADC-oplossingen blijven zich maar richten op de uitdagingen van gisteren  
en schieten dan ook tekort wanneer het gaat om de nieuwe vereisten voor 
cloudinfrastructuren en cloud-ready enterprise-netwerken.

Op de volgende acht belangrijke punten is Citrix NetScaler veel beter dan de 
concurrentie in staat om enterprise-netwerken cloud-ready te maken:

1.   Pay-As-You-Grow elasticiteit om de ADC-capaciteit naar behoefte uit te breiden

2.  2x zo snelle 2048-bits SSL-performance

3.   Oplossingen voor ADC-consolidatie met een hogere dichtheid en een 
functionelere architectuur

4.   Softwarematige virtuele ADC’s, qua features 100% gelijkwaardig aan 
hardwarematige appliances

5.  Innovatieve cloudbridging- en cloudgateway-functionaliteit

6.  Open, op standaarden gebaseerde applicatiezichtbaarheid

7.   Intelligente SQL-loadbalancing van databaseservers om de datalaag uit te schalen

8.   Eenvoudige, bijzonder intuïtieve policy-engine zonder complex programmeerwerk

1. Pay-as-You-Grow elasticiteit

IT-managers passen cloudtechnologie toe in hun nieuwe datacenterarchitectuur. 
Op deze manier willen ze elasticiteit creëren, zodat wisselende hoeveelheden 
applicatieverkeer – steeds onvoorspelbaarder – goed kunnen worden verwerkt 
en strenge serviceovereenkomsten (SLA’s) kunnen worden nageleefd. De traditionele  
overprovisioning van het netwerk volstaat niet meer wegens te duur en te  
langzaam. Netwerken moeten inherent flexibel zijn om pieken in het applicatieverkeer  
probleemloos op te vangen. Anders leidt zo’n piek tot extra latentie en gedropte 
datapakketten, met een merkbare afname van de applicatieperformance tot gevolg.

NetScaler® Pay-As-You-Grow is het antwoord dat Citrix® hierop heeft geformuleerd,  
een eenvoudig licentiemodel dat on-demand elasticiteit biedt, dure investeringen 
in hardware en upgrades voorkomt en ervoor zorgt dat IT-managers snel kunnen  
inspelen op veranderende verkeerscondities. NetScaler Pay-As-You-Grow werkt 
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met een softwaregebaseerde architectuur. De datacentermanager koopt hiermee 
een ADC-oplossing die altijd de juiste omvang heeft, nu en later. Wanneer er  
meer capaciteit moet komen, is opschalen altijd mogelijk zonder dat er daarvoor  
hardware moet worden bijgekocht.

ADC-oplossingen in de vorm van netwerkappliances met een vaste performance 
en capaciteit zijn niet in staat om de on-demand elasticiteit neer te zetten die  
voor de nieuwe generatie datacenters nodig is. Wanneer het verkeer de capaciteit  
van een appliance te boven gaat, ziet de klant zijn eerdere investering compleet 
verdwijnen. Hij is immers verplicht om de hele ADC-infrastructuur op de schop 
te nemen.

Sommige concurrenten beweren wel Pay-As-You-Grow flexibiliteit te kunnen  
bieden met hun chassissystemen, maar de werkelijkheid valt tegen. De hardware-
gerichte aanpak van een dergelijke architectuur dwingt de IT-organisatie om 
steeds nieuwe blades toe te voegen op het moment dat er meer performance 
nodig is. Lange inkoopprocedures, vertraging bij de installatie, onderbenutting 
van capaciteit en onvoorziene netwerkinvesteringen zijn vaak het gevolg. En 
wat het nog veel erger maakt, is dat sommige van deze oplossingen al hun 
mogelijkheden en geavanceerde functionaliteit pas vrijgeven na aanschaf van 
dure licenties. Deze licenties worden per chassis verkocht, wat de opstartkosten 
verhoogt en direct een enorme hap neemt uit de eventuele besparingen die er 
verder mogelijk zouden zijn.

Een laatste punt is dat het bij systemen die louter met hardware werken niet 
mogelijk is om de capaciteit tijdelijk op te voeren bij een kortstondige piek in 
het verkeer. Citrix ondersteunt tijdelijke capaciteitsverhogingen met NetScaler 
Burst Pack-licenties. Met alleen hardware is een organisatie altijd verplicht om 
permanent capaciteit toe te voegen, ook al neemt het verkeer korte tijd later 
weer af tot het normale niveau. Hardwareoplossingen stroken overduidelijk 
niet met de concrete behoeften van het bedrijfsleven. Met chassissystemen is 
echte elasticiteit gewoonweg niet mogelijk.

2. 2x zo snelle 2048-bits SSL-performance   

Van een ‘nice to have’ is SSL uitgegroeid tot een echte ‘must have’. Het  
e-commerceverkeer blijft immers toenemen en er worden steeds meer persoonlijke  
gegevens verzonden via internet. Ook de universele beschikbaarheid van simpele  
hackingtools, zoals Firesheep, maken het absoluut noodzakelijk om gegevens 
beter te beveiligen. Daarom wordt tegenwoordig vaak gewerkt met SSL Everywhere,  
zodat niet alleen de vertrouwelijke componenten van de applicatie worden 
versleuteld (de inlogpagina bijvoorbeeld), maar het hele ‘surface area’ van de 
applicatie.

Dat het applicatieverkeer wordt beveiligd met SSL is goed, maar ook de sterkte 
van de versleuteling is belangrijk. Alle applicaties die SSL gebruiken moeten 
migreren van de standaard 1024-bits SSL-sleutel naar 2048-bits (of nog grotere) 
sleutels. Een verdubbeling van de sterkte van 1024- naar 2048-bits levert een 
exponentiële verbetering van de beveiliging op, maar vergt bij hetzelfde aantal 
SSL-transacties per seconde wel vijfmaal zoveel rekenkracht.

Citrix NetScaler MPX- en SDX-appliances bevatten de meest geavanceerde 
SSL-acceleratie en offload-technologieën om de extra processing die 2048-bits  
sleutels veroorzaken goed te kunnen verwerken. Belangrijke verschillen qua 
architectuur en design zorgen ervoor dat NetScaler op de meest kritieke kengetallen  
voor de performance – het aantal SSL-transacties per seconde (SSL-tps) – veel 
beter presteert dan gelijksoortige oplossingen van belangrijke concurrenten. 
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Figuur 1: NetScaler heeft een betere 2048-bits SSL-performance dan de concurrentie

Veel ADC-vendors integreren soortgelijke of equivalente SSL-acceleratie-
technologie, maar Citrix NetScaler-software is speciaal geoptimaliseerd voor een  
maximale performance bij 2048-bits sleutels. Enkele concrete optimalisaties zijn:

•   Intelligente loadbalancing van SSL: op de SSL-sessies wordt loadbalancing 
toegepast over alle geïntegreerde SSL-acceleratiechips. Dit levert de beste 
processing en de laagste latentie op.

•   Meer wachtrijen: per chip kunnen meerdere SSL-bewerkingen in een 
wachtrij worden gezet. Zo wordt de kracht van de chip veel beter benut.

•   Isolatie van SSL-resources: bij een multi-tenant-ADC-implementatie krijgt 
elke tenant specifieke SSL-resources toegewezen. Zo wordt voorkomen dat 
één ADC-instance onevenredig veel rekenkracht in beslag neemt en daardoor 
de performance van de andere tenants vermindert.

3. Betere consolidatie

Server- en opslagvirtualisatie zijn ondertussen gemeengoed voor een modern 
ontworpen datacenter. Nu komen daar virtuele Application Delivery 
Controllers (ADC’s) bij. Met deze ADC’s worden de voordelen van virtualisatie 
uitgebreid naar het hart van de netwerkinfrastructuur, wat een grootschalige 
consolidatie van aparte ADC-appliances mogelijk maakt. Citrix NetScaler 
SDX biedt een veruit superieur ADC-consolidatieplatform, zeker vergeleken 
met concurrerende chassissystemen. De voordelen hebben betrekking op de 
volgende belangrijke implementatiecriteria:  

•   ADC-consolidatiedichtheid: voor een geslaagde ADC-consolidatie moet 
het gebruikte platform niet alleen de bestaande ADC’s in het netwerk 
aankunnen, maar ook voldoende ruimte hebben voor de toekomst. Zelfs 
bij een volledig gevuld chassis is het met de oplossing van een belangrijke 
concurrent nog steeds niet mogelijk om meer dan 16 guests te consolideren. 
NetScaler SDX ondersteunt 40 guests en doet het dus 2,5x zo goed.
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•   ADC-functionaliteit: NetScaler SDX is qua ADC-features 100% 
gelijkwaardig aan de populaire Citrix NetScaler MPX-netwerkappliances. 
Daarmee is NetScaler SDX geschikt voor consolidatie van alle mogelijke 
ADC-implementaties. Alternatieve oplossingen voor ADC-consolidatie 
ondersteunen vaak niet alle ADC-functionaliteit die andere appliances in 
het aanbod van die vendor wel hebben. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
dat een vendor de basisfeatures (webacceleratie of secure remote access 
bijvoorbeeld) wel beschikbaar heeft op sommige ADC-platforms, maar 
niet op het specifieke platform van die vendor voor ADC-consolidatie. Dit 
betekent dat de guest-ADC’s op het consolidatieplatform bepaalde essentiële 
functionaliteit niet kunnen ondersteunen, zoals het cachen van dynamisch 
gegenereerde webcontent of een SSL VPN. Bij bepaalde klanten maakt deze 
beperking consolidatie van de bestaande ADC-devices meteen onmogelijk. 
In het allerbeste geval zullen ze hun ADC-policy zo goed en zo kwaad als het 
kan moeten aanpassen aan alle beperkingen. 

•   ADC-isolatie: NetScaler SDX zorgt ervoor dat alle afzonderlijke NetScaler 
ADC-instances de vereiste kritieke systeemresources krijgen toegewezen, 
van geheugen en processor tot SSL-processing. Op deze manier wordt 
ervoor gezorgd dat het resourcegebruik van de ene tenant geen negatieve 
gevolgen kan hebben voor het resourcegebruik van de andere tenants op 
hetzelfde fysieke systeem. Sommige concurrerende oplossingen mogen dan 
wel in staat zijn om bepaalde resources op systeemniveau te isoleren tussen 
de verschillende guests (processor en geheugen bijvoorbeeld), maar andere 
aspecten (zoals de SSL-processing) vallen daar vaak buiten. Deze resources 
worden nog steeds gedeeld en gebruikt op basis van het principe ‘first come, 
first served’. Dit betekent dat bij deze oplossingen één guest beslag kan 
leggen op essentiële resources en er dus niets meer overblijft voor de andere 
tenants. Dit kan leiden tot een veel hogere latentie of verbroken sessies. 

•   Pay-As-You-Grow: alle NetScaler SDX-oplossingen ondersteunen het 
populaire Pay-As-You-Grow licentiemodel van Citrix, waarmee klanten hun 
performance en capaciteit naar wens kunnen aanpassen met behulp van een 
simpele softwaresleutel, zonder dure investeringen in hardware en upgrades. 
Bij concurrerende oplossingen kan de klant zijn performance alleen maar 
opschalen door hardware bij te kopen. Doordat de ADC-dichtheid en 
performance aan elkaar worden gekoppeld, wordt de ADC-consolidatie op 
deze manier alleen maar bemoeilijkt. Een klant die meer ADC-guests nodig 
heeft, is verplicht om extra hardwareblades aan te schaffen, net zoals die 
klant extra blades zou aanschaffen om de totale performance te verhogen.

NetScaler SDX De Concurrentie

aDC-dichtheid (max. 
instances per platform)

40 16

Basale systeemisolatie 
(CPU en geheugen)

isolatie van core  
aDC-processing  
(SSL-acceleratie  
en compressie)

Niet ondersteund

Ondersteunde  
aDC-functionaliteit

alles
Cruciale mogelijkheden ontbreken (bijv. 

dynamische caching en SSL VPN)

Pay-as-You-Grow 
elasticiteit

Nee (aanschaf extra hardware noodzakelijk)

tabel 1: vergelijking van aDC-consolidatieoplossingen
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4. Full-featured virtuele aDC

De onmiskenbare trend naar virtualisatie van de netwerkinfrastructuur 
leidt tevens tot de flexibiliteit om innovatieve datacenterarchitecturen te 
ondersteunen met onder meer:

•   Flex Tenancy: deze architectuur werkt met zowel fysieke als virtuele ADC’s 
samen in twee lagen. Appliances met een hoge capaciteit kunnen aan de 
rand van het netwerk worden geïmplementeerd en daar complete ADC-
functionaliteit bieden voor alle applicaties, zoals SSL-processing en global 
loadbalancing. In de kern van het datacenter kunnen dan softwarematige 
virtual appliances worden gebruikt voor de verschillende applicaties apart.

•   Application Lifecycle: fysieke en virtuele ADC’s kunnen ook verschillend 
worden gebruikt voor de verschillende momenten in de lifecycle van een 
applicatie. Zo kunnen applicatieontwikkelaars tijdens het ontwikkelen 
van een applicatie profiteren van de lagere kosten en flexibiliteit van 
softwarematige ADC’s. Op het moment dat de applicatie in productie gaat, 
kunnen fysieke appliances worden gebruikt volgens de toepasselijke ADC-
policy.

•   ADC-as-a-Service: in de cloud en in het enterprise-datacenter kan met 
meerdere tenants worden gewerkt. Die tenants gebruiken gedeelde IT-
resources, wat de flexibiliteit en elasticiteit verhoogt. In plaats van voor 
elke tenant een aparte infrastructuur aan te leggen met hardwarematige 
ADC-appliances, kan per tenant heel snel een virtual appliance worden 
klaargemaakt in de vorm van een infrastructuurservice. ADC-as-a-Service 
is financieel haalbaar met tarieven die de serviceprovider bepaalt op basis 
van een abonnement. Op deze manier worden de hoge opstartkosten van 
eeuwigdurende of permanente ADC-softwarelicenties voorkomen.

Voor de ondersteuning van deze nieuwe architecturen is een softwarematige 
virtuele ADC nodig met de volgende eigenschappen:

1.   100% featurepariteit met hardwarematige ADC’s

2.   Ondersteuning voor meerdere hypervisors voor gebruik in diverse 
omgevingen

3.   1 Gbps+ performance voor zware applicatie-workloads

4.   Beschikbaar met Service Provider License Agreements (SPLA)  
voor flexibele prijzen op basis van een abonnement

Inzicht in de belangrijkste virtuele ADC’s

Door functionaliteitsbeperkingen zijn concurrerende virtuele ADC’s niet in staat 
om cloudgebaseerde datacenterdesigns te ondersteunen. Enkele beperkingen waar  
klanten al gauw tegenaan zullen lopen:

•   Het ondersteunen van meerdere hypervisors blijkt niet mogelijk.

•   Belangrijke ADC-mogelijkheden blijken te ontbreken.

•   Het blijkt niet mogelijk om meerdere modules met ADC-functionaliteit 
tegelijk te draaien.
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Zo bestaat er van de webacceleratiemodule van de oplossing van onze 
belangrijkste concurrent geen versie voor virtuele appliances. Klanten die 
deze concurrerende oplossing gebruiken en dynamische content-caching of 
optimalisatie van het HTTP-protocol willen, kunnen alleen terecht bij een 
hardwareappliance. Ook kunnen deze klanten geen global loadbalancing en 
applicatiebeveiliging ondersteunen vanuit dezelfde gevirtualiseerde ADC.

Citrix NetScaler VPX kwam uit in 2009 en heeft altijd 100% featurepariteit 
gehad met de fysieke NetScaler MPX-appliances. Doordat alle ADC-features 
aanwezig zijn, kan de klant geheel transparant omschakelen tussen fysiek en 
virtueel. NetScaler ondersteunt dus toepassingsmogelijkheden die klanten 
van concurrerende oplossingen aan zich voorbij moeten laten gaan. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om NetScaler-appliances en NetScaler VPX-instances 
samen te implementeren en zo Flex Tenancy te ondersteunen. Ze kunnen ook 
worden gebruikt voor verschillende stadia in de lifecycle van applicaties. Zo 
kunnen de ADC-policy’s die tijdens de ontwikkeling op NetScaler VPX zijn 
opgebouwd, naadloos worden gebruikt voor NetScaler MPX-appliances voor 
testing, staging en productie.

NetScaler VPX is uitgegroeid tot dé norm voor virtuele ADC-appliances voor 
zowel publieke als besloten clouds. Naast volledige ondersteuning voor de 
meest geavanceerde toepassingsmogelijkheden biedt NetScaler VPX ook een 
performance van 3 Gbps. Het systeem kan naadloos worden beheerd met 
populaire virtualisatiebeheersystemen, zoals Citrix XenCenter, Microsoft® 
System Center en VMware® Vcenter™.

5. Cloudbridging- en cloudgateway-functionaliteit

Het tijdperk van de pc ligt achter ons, het tijdperk van de cloud breekt aan. IT-
organisaties willen profiteren van de flexibiliteit, elasticiteit en schaalvoordelen 
van cloudcomputing. Sommige organisaties kiezen voor openbare clouddiensten 
en gaan voor populaire Software-as-a-Service-applicaties (SaaS). Andere 
organisaties kiezen voor virtualisatie en innovatieve vormen van orkestratie om 
hun eigen besloten cloud te creëren binnen het traditionele eigen datacenter. Of 
ze kiezen voor het beste van twee werelden met een hybride aanpak. Hoe dan 
ook, de IT-organisatie van een groot bedrijf moet haar datacenters zo inrichten 
dat goed aan de eisen van het cloudtijdperk (flexibiliteit!) kan worden voldaan. 
ADC’s zijn een fundamentele bouwsteen van het moderne datacenter en moeten 
deze belangrijke overgang ondersteunen, niet tegenwerken. 

NetScaler-oplossingen zijn ontworpen voor geavanceerde cloudomgevingen. 
Met deze oplossingen kan een IT-organisatie de mogelijkheden van het 
bestaande datacenter gemakkelijk uitbreiden. ADC’s van belangrijke 
concurrenten zijn vast blijven zitten in de uitdagingen van het verleden en 
bieden niet de vereiste functionaliteit om maximaal te kunnen profiteren van de 
mogelijkheden van cloudcomputing. 
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Enkele voorbeelden van deze beperkingen:

•   Inconsistente ondersteuning van belangrijke functionaliteit. Met een gewone 
hardwareappliance is het wel mogelijk om veilige tunnels op te zetten tussen 
twee locaties, maar met het chassisplatform van dezelfde vendor kan dit niet.

•   Gebrek aan transparantie in de netwerklaag, wat wel nodig is om het  
enterprise-netwerk naadloos te kunnen uitbreiden naar de cloudinfrastructuur.

•   Featureconflicten, zoals het niet kunnen combineren van veilige tunnels met 
global loadbalancing. Deze incompatibiliteit maakt echte transparantie voor 
de gebruikers onmogelijk en maakt de disasterrecovery van de organisatie 
nodeloos ingewikkeld.

Cloudbridging- en cloudgateway-functionaliteit zijn twee belangrijke voorbeelden  
van cloudtechnologie die onze grote concurrenten niet hebben in hun ADC-
producten.

Klaar voor de openbare cloud: NetScaler Cloud Gateway

Voor een doeltreffend en veilig gebruik van cloudgebaseerde applicaties is een 
universele ‘voordeur’ nodig, zodat de IT-organisatie vanuit één centraal punt 
controle heeft over alle applicaties. De eindgebruikers krijgen langs deze weg 
niet alleen toegang tot alle SaaS-applicaties, maar ook tot Windows-applicaties 
en webgebaseerde diensten.

NetScaler Cloud Gateway biedt op een unieke manier – voor alle applicaties – 
secure access, single sign-on, identity federation, selfservice voor de applicaties, 
real-time monitoring van serviceovereenkomsten, beveiliging van applicaties en 
compliance-rapporten. Doordat de servicedelivery van enterprise-applicaties 
wordt gecombineerd met allerlei nieuwe mogelijkheden voor cloudgebaseerde 
applicaties en diensten, is dit de enige oplossing binnen de sector die in staat 
is om een einde te maken aan alle starre IT-eilanden. Cloud Gateway maakt 
gebruik van de NetScaler-architectuur en werkt optimaal binnen de bestaande 
footprint in het datacenter.

Uitbreiding van het enterprise-datacenter naar de cloud: 
NetScaler Cloud Bridge

Grote ondernemingen gebruiken een hybride cloud. Data en gevoelige componenten  
van applicaties worden in de besloten cloud gehouden, terwijl de openbare 
cloud wordt gebruikt om services en applicaties naar behoefte te kunnen 
schalen. Bedrijven die een optimale hybride cloud proberen te creëren komen 
voor een fundamenteel probleem te staan: hoe kunnen ze het netwerk van hun 
datacenter naadloos en zonder beveiligings- of performancerisico’s koppelen 
aan een openbare cloudinfrastructuur?

Speciaal hiervoor is er Citrix NetScaler Cloud Bridge. Met dit product worden 
in de cloud gehoste applicaties zichtbaar gemaakt alsof ze gewoon binnen 
één groot bedrijfsnetwerk draaien. Enkele aspecten van Cloud Bridge die de 
onderneming klaarstomen voor hybride clouds:

•   Naadloos netwerk: netwerkbridging maakt van de externe 
cloudinfrastructuur een logisch verlengstuk van het bedrijfsnetwerk. 
Problemen met IP-adressen en routering zijn er niet meer.
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•   Beveiligde tunnel: IPSec-beveiliging zorgt ervoor dat data goed beveiligd blijven  
bij het transport over de verschillende netwerkschakels heen (tussen bedrijf 
en cloud). Op deze manier kan de applicatie-workload in een externe 
cloudomgeving draaien, terwijl vertrouwelijke gegevens binnen het eigen 
datacenter blijven.

•   Geoptimaliseerde toegang: TCP-optimalisatie, compressie en deduplicatie 
van data zorgen ervoor dat de afname van de performance, veroorzaakt 
door het WAN tussen datacenter en cloud, tot een minimum beperkt blijft.

•   Transparantie voor de gebruikers: global loadbalancing zorgt ervoor dat de 
eindgebruikers altijd op dezelfde manier bij hun applicaties kunnen. Waar de  
applicatie wordt gehost, in het eigen datacenter of in de cloud, maakt niet uit.

Wat voor type cloudomgeving ook wordt gecreëerd of gebruikt, de ADC’s moeten  
in elk geval klaar zijn voor de nieuwe vereisten van het cloudtijdperk. ADC’s 
die deze essentiële mogelijkheden niet bieden, bereiden de IT-organisatie niet 
goed voor op de cloud.

6. Open, op standaarden gebaseerde applicatiezichtbaarheid

Voor een optimale delivery is het belangrijk dat de applicatiebeheerders goed 
zicht hebben op de performance en het gedrag van hun kritieke applicaties. 
Wanneer deze zichtbaarheid wordt gecreëerd door data in de applicatielaag te  
ontsluiten – zowel binnen het datacenter als in de cloud – betekent dit het volgende:

•   Geen netwerktaps meer (vroeger noodzakelijk voor toegang tot kritieke 
applicatieflows). In plaats daarvan kan de ADC zelf worden gebruikt als  
universele tap. De ADC bevindt zich op een unieke manier in het datapad, 
zodat het end-to-end verkeer op zeer hoge snelheden kan worden geïnspecteerd.

•   De mogelijkheid om de verzamelde applicatiedata in een open, gestandaardiseerd  
format te exporteren, betekent dat die gegevens gemakkelijk kunnen worden 
gebruikt in third-party oplossingen voor de monitoring en analyse van de  
performance. Deze performancegegevens kunnen vervolgens worden gekoppeld  
aan informatie van andere devices in de applicatie-infrastructuur, zodat er 
meer inzicht ontstaat in de werking van de hele infrastructuur.

Helaas voldoen gerelateerde mogelijkheden van onze grote concurrenten niet aan  
deze eenvoudige vereisten. De monitoring- en rapportagefeatures van die bedrijven  
zijn volledig gesloten. Exporteren van gegevens in een gestandaardiseerd format 
of schema is er helaas niet bij en klanten van deze bedrijven hebben dus ook 
niets aan de diverse monitoring- en analyseoplossingen die er bestaan om de  
oorzaak van eventuele problemen met de performance te achterhalen. Ze hebben  
dus geen andere keuze dan nog maar eens een proprietary oplossing van één 
specifieke vendor te implementeren.

Citrix doet het compleet anders: met AppFlow™, een open standaard. Met 
AppFlow is een organisatie perfect in staat om haar ADC’s te gebruiken als 
tap voor de applicaties en daarbij te werken met bestaande monitoringtools als 
SolarWinds en analysetools als Splunk. Dankzij de gestandaardiseerde aanpak 
van AppFlow en de brede ondersteuning van partners is er met AppFlow geen 
speciale net werk expertise meer nodig om meer inzicht te krijgen en wordt de  
applicatie zichtbaarheid verbeterd in zowel de enterprise- als de cloudinfrastructuur.
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Alle NetScaler-producten hebben native ondersteuning voor AppFlow, wat 
zonder dat er extra investeringen vereist zijn resulteert in een ongeëvenaarde 
zichtbaarheid binnen de nieuwe generatie servicedelivery-infrastructuren. Met 
zijn out-of-the-box applicatiezichtbaarheid maakt NetScaler het volgende mogelijk: 

•   snel identificeren van responstijden die buiten de serviceovereenkomst vallen;

•   bepalen of wijzigingen in de infrastructuur hebben geleid tot langzamere 
applicaties;

•   meteen identificeren van afgebroken klanttransacties;

•   automatisch identificeren van een performance-terugloop in de 
infrastructuur.

7. Loadbalancing van SQL-databases

Geavanceerde ADC’s breiden de loadbalancing uit tot buiten de applicatie- en  
weblaag en voegen protocolbewuste support toe voor de datalaag. Loadbalancing  
van databaseservers maakt het voor de databasebeheerder mogelijk om de 
database-infrastructuur ‘uit te schalen’ met intelligente SQL-loadbalancing en 
-contentswitching. Op deze manier kunnen databaseservers heel gemakkelijk 
worden toegevoegd aan een bestaande pool en kunnen database-query’s op een  
intelligente manier worden doorgeven aan de juiste server. Dit biedt een eenvoudig  
en rendabel alternatief voor dure en complexe databaseclusters. Ook ‘opschalen’  
van de datalaag is mogelijk. Het beheer van de SQL-verbinding wordt dan door 
middel van multiplexing en geavanceerde verbindingspools weggehaald van de 
databaseservers.

Een goede loadbalancing van databases is echter alleen mogelijk met een diepgaande  
kennis van databaseprotocols. Voor de loadbalancing van SQL-databaseservers 
is meer nodig dan een simpele implementatie van een TCP-gebaseerde ADC. 
Een grote concurrent bijvoorbeeld is niet in staat om het databaseverkeer op 
een intelligente manier te beheren of de belasting goed te verdelen, aangezien de  
ADC-devices het SQL-verkeer domweg niet begrijpen en voor de routering geen  
beslissingen kunnen nemen op basis van specifieke SQL-opdrachten of -syntaxis.  
Anders dan NetScaler ontberen hun oplossingen de volgende mogelijkheden:

•   termineren van native SQL-verbindingen tussen clients en servers;

•   multiplexen van SQL-verbindingen naar back-end-databaseservers om beter 
te kunnen opschalen;

•   omschakelen van SQL-streams op basis van inhoud en actie, bijvoorbeeld 
select, drop, insert, update en andere SQL-instructies, voor een intelligente 
scale-out-architectuur; 

•   monitoren van de status van databaseservers met specifiek op SQL gerichte 
controles. 

De afwezigheid van essentiële SQL-intelligentie heeft de concurrentie echter nooit  
tegengehouden om een oplossing voor de loadbalancing van databases op de markt  
te brengen met niet meer dan rudimentaire loadbalancing-algoritmen en 
statuscontroles op TCP-niveau. Zelfs bij een zeer oppervlakkige evaluatie van 
deze manier van werken springen enkele fundamentele gebreken meteen in het 
oog. Klanten die niet perfect op de hoogte zijn van de werking van SQL, zijn niet  
in staat om de database-infrastructuur op een adequate manier uit of op te schalen.
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Citrix NetScaler pakt deze uitdaging concreet aan met een native technologie 
voor de loadbalancing van SQL-data, DataStream genoemd. Met deze innovatie 
is Citrix NetScaler de eerste ADC die de voordelen voor de weblaag – een goede  
schaalbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging – ook van toepassing laat zijn op  
de datalaag. NetScaler heeft native dataformat-, protocol- en transactieondersteuning  
voor het schalen van database-infrastructuren. Microsoft SQL- (MS-SQL) en  
Oracle MySQL-protocols worden native geparset en geïnterpreteerd in de 
supersnelle processing-engine van NetScaler, wat het mogelijk maakt om het 
complete policy-framework in te zetten voor dataverbindingen en transacties.

NetScaler past beproefde technologie voor het sneller maken van de applicatielaag  
nu ook toe op SQL, waardoor de schaalbaarheid en performance in de datalaag  
toenemen, in combinatie met intelligente SQL-loadbalancing en -contentswitching,  
multiplexing van SQL-verbindingen en SQL-statuscontrole.

8. intuïtieve policy-engine zonder speciaal programmeerwerk

De beheerders van de ADC’s kunnen al hun aandacht richten op de application 
delivery zelf, niet op allerlei programmeerwerk. Met eenvoudige, maar zeer  
krachtige tools kunnen ADC-policy’s binnen de kortste keren worden 
geïmplementeerd of bijgewerkt – voor een optimale delivery op maat van de 
behoeften van de organisatie. Complexiteit en programmeren leiden vaak tot 
fouten. Eén kleine vergissing kan grote gevolgen hebben voor de beveiliging, 
performance en downtime. Tools voor goed beheerde ADC’s moeten vooral 
intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn, zonder dat kennis van programmeren 
noodzakelijk is.

Oplossingen die klanten dwingen om regels op basis van scripts te maken voor 
zelfs de meest gebruikelijke policy’s voor contentswitching en loadbalancing, 
bezorgen de systeembeheerders wel een heel steile leercurve. Dit programmeren 
van policy’s voor ADC’s wordt vaak aangeprezen als middel om flexibiliteit 
te bieden. In werkelijkheid dwingt het de klant alleen maar om het definiëren 
van policy’s en het beheren van processen aan te passen aan het gebruikte 
regelmodel. Deze klanten hebben geen andere keuze. Ze zijn gedwongen om 
custom scripts te schrijven. Het grote risico daarvan is dat die scripts heel snel 
veel te complex worden en nauwelijks meer te beheren zijn. Klanten moeten 
een diepgaande kennis van programmeerconstructies hebben, van variabelen 
en arrays tot vendor-specifieke API’s en syntaxis. Systeembeheerders zijn in dit 
geval veel tijd kwijt aan allerlei opzoekwerk en dit gaat alleen maar ten koste 
van de applicaties en het voldoen aan de grotere belangen van de organisatie. 
De zogenaamde features voor het ontwikkelen van policytemplates zijn alleen 
maar opsmuk, want aan de complexiteit van de oplossing verandert niets. De 
systeembeheerders moeten bij elke verandering in de policy’s hoe dan ook diep 
in de scripts duiken.

NetScaler pakt het met zijn declarative policy expression veel eenvoudiger aan. 
De NetScaler AppExpert Visual Policy Builder maakt een abstractie van de 
onderliggende infrastructuur die NetScaler voor het policy-framework gebruikt –  
inclusief objectmodel, API’s en syntaxis – en houdt een en ander afgeschermd 
van de systeembeheerders. Op deze manier kunnen de systeembeheerders zich  
beter concentreren op de optimalisatie van eenvoudige policy’s voor de application  
delivery (bijvoorbeeld ‘ik wil dit comprimeren’, ‘ik moet dit cachen’) en zo het 
beste halen uit de applicaties van de organisatie.
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Besluit
ADC’s hebben een grote impact op de performance, schaal en beveiliging van de  
hele applicatieomgeving. Daarom is het enorm belangrijk om de juiste keuze te 
maken. Jammer genoeg houden veel ADC-oplossingen geen gelijke tred met alle 
nieuwe vereisten voor cloudinfrastructuren en cloud-ready enterprise-netwerken.

Op de volgende acht belangrijke punten is Citrix NetScaler veel beter dan de 
concurrentie in staat om enterprise-netwerken cloud-ready te maken:

1.   Pay-As-You-Grow elasticiteit om de ADC-capaciteit naar behoefte uit te breiden

2.   2x zo snelle 2048-bits SSL-performance

3.   Hogere dichtheid en volledig functionele architectuur voor het consolideren 
van ADC’s

4.   Gevirtualiseerde ADC-oplossing, qua features 100% gelijkwaardig aan 
hardwarematige ADC-appliances

5.   Innovatieve cloudbridging- en cloudgateway-functionaliteit voor alle 
applicaties in bedrijf en cloud

6.   Open, op standaarden gebaseerde applicatiezichtbaarheid

7.  Intelligente SQL-loadbalancing van databaseservers

8.   Eenvoudige, bijzonder intuïtieve policy-engine zonder complex programmeerwerk
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