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Por que adicionar o Boost?

Otimização de
WAN Unity Boost
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A otimização de WAN Unity Boost é um pacote de desem-
penho de otimização de WAN opcional para implementa-
ções da plataforma de borda SD-WAN Unity EdgeConnect 
da Silver Peak.O Boost combina as tecnologias de otimiza-
ção de WAN da Silver Peak com o EdgeConnect para criar 
uma única plataforma de borda WAN unificada.
Quando as filiais são implementadas como parte de 
uma banda larga ou WAN híbrida, os clientes podem 
precisar de um desempenho superior para aplicações 
específicas, sensíveis à latência ou com muita intensi-
dade de dados, por exemplo, acelerando a replicação 
de dados à distância para a recuperação de desastres. 
Clicando em apenas um botão na aplicação de geren-
ciamento Unity Orchestrator™, os clientes podem 
habilitar o Unity Boost™ e adicionar aceleração de 
aplicação onde for necessário.

Mitigação da latência: TCP e outras técnicas de 
aceleração de protocolo são aplicadas a todo o 
tráfego, minimizando os efeitos da latência no 
desempenho da aplicação e melhorando signifi-
cativamente os tempos de resposta da aplicação 
na WAN.

Redução de dados: A compactação e de-duplicação 
de dados elimina a transmissão repetitiva de dados 
duplicados. O software da Silver Peak inspeciona o 
tráfego no nível de byte e armazena o conteúdo em 
armazenamentos locais de dados. Técnicas avança-
das de impressão digital (fingerprinting)  reconhe-
cem padrões repetitivos para entrega local.A 
redução de dados pode ser aplicada a todos os 
protocolos baseados em IP, incluindo TCP e UDP.

Os dispositivos EdgeConnect™ da Silver Peak, por si só, 
fornecem desempenho aprimorado de aplicações para 
implementações de WAN de banda larga ou híbrida, 
utilizando às tecnologias de tunnel bonding (agregação 
de túnel), dynamic path control (controle dinâmico de 
rota), e path conditioning (condicionamento de rota)  
para superar os efeitos adversos da queda e desorde-



Exemplos de Casos de Uso

Aumenta a taxa de transferência

Novo modelo de otimização
de consumo de WAN

Figura 1: Com um único clique do mouse na interface gráfica do
Orchestrator, o Unity Boost permite que os clientes adicionem
desempenho de aplicação onde e quando for necessário.
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Supera efeitos da latência
O tempo que leva para a informação ir da origem ao 
destino e voltar é conhecido como latência da rede. 
Visto que a velocidade da luz é constante, a latência da 
SD-WAN é diretamente proporcional à distância percor-
rida entre os dois dispositivos da rede. A Silver Peak 
oferece uma variedade de técnicas de aceleração de 

namento de pacotes, comuns com conexões de 
Internet de banda larga. (Consulte também a folha de 
dados do Unity EdgeConnect.)

No entanto, às vezes é necessário um desempenho 
adicional para aplicações ou instalações específicas, 
sensíveis à latência ou com muita intensidade de 
dados. À medida que a distância entre as instalações 
aumenta na WAN, o desempenho das aplicações 
diminui. Isso tem menos a ver com a largura de banda 
disponível e mais com o tempo que leva para enviar e 
receber pacotes de dados à distância, e com o número 
de vezes que os dados precisam ser retransmitidos.

Clientes que replicam para um site de recuperação de 
desastre (DR) localizado a milhares de quilômetros de 
distância podem querer adicionar o Boost para obter 
eficiência no custo da largura de banda e no tempo de 
replicação sem comprometer os objetivos do ponto de 
recuperação (RPOs).

Empresas com sites remotos localizados em áreas 
rurais ou com sites excepcionalmente distantes do 
data center da empresa podem querer adicionar o 
Boost para superar os efeitos adversos da latência alta.

aplicações para mitigar a latência da WAN, incluindo 
window scaling (escalação de janela), selective acknow-
ledgement (reconhecimento seletivo), round-trip 
measure (medição de ida-e-volta) e highspeed TCP - 
HSTCP (TCP de alta velocidade).

O Windows e outras aplicações que dependem do CIFS 
(Common Internet File System) geralmente demoram 
mais para realizar operações comuns de arquivos à 
distância, como recuperar e compartilhar arquivos. O 
Boost ajuda essas aplicações não apenas melhorando 
o transporte TCP subjacente, mas também acelerando
o CIFS por meio de otimizações de metadados CIFS,
CIFS read-ahead (leitura antecipada), CIFS write-behind
(reversão).

À medida que os pacotes fluem pelos dispositivos 
EdgeConnect da Silver Peak, o Boost inspeciona o 
tráfego da WAN em nível de byte e armazena o conteú-
do em armazenamentos locais de dados. À medida que 
novos pacotes chegam, o Boost computa as impressões 
digitais dos dados contidos nos pacotes, e verifica se 
essas impressões digitais correspondem aos dados 
armazenados localmente. Se o dispositivo remoto 
contiver as informações, não há necessidade de reenvi-
á-las pela WAN. Em vez disso, instruções específicas de 
start-stop são enviadas para entregar os dados local-
mente. Isso acelera as transferências de dados e evita o 
consumo desnecessário de largura de banda WAN.

O Boost é um pacote de desempenho opcional para 
implementações da SD-WAN EdgeConnect. Com o 
Boost, os clientes têm flexibilidade para habilitar recur-
sos aprimorados de otimização de WAN onde e quando 
for necessário. Ele pode ser solicitado sob demanda 
para criar uma solução única e totalmente integrada. A 
licença do Boost é por megabit por segundo, por mês, 
assim os clientes não têm que pagar pela otimização de 
WAN em toda a rede. Só é necessária uma licença para 
toda a empresa, a qual pode ser movida e usada como 
necessário, conforme os requisitos de aceleração de 
aplicações ou localidades mudam. Se os requisitos 
mudarem, a quantidade de largura de banda do Boost 
atribuída a um site pode ser alterada facilmente por 
meio do Orchestrator, e essa largura de banda pode ser 
realocada de forma flexível em outro local da rede.

https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edge-connect-data-sheet-solution
https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edge-connect-data-sheet-solution


Figura 2: Visibilidade da otimização de tráfego e economia de
largura de banda com o Orchestrator.
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O EdgeConnect é a plataforma unificada SD-WAN mais 
ágil, que também impulsiona melhorias de desempe-
nho de aplicações líderes da indústria, com qualquer 
forma de conectividade. Os clientes Silver Peak se 
beneficiam significativamente em:

Economia: Com o EdgeConnect, os clientes podem 
reduzir drasticamente os custos de conectividade, 
equipamento e administração de rede; a economia 
é alcançada através de:

Redução nos custos de largura de banda, 
usando ativamente a conectividade de banda 
larga

OPEX: Reduzindo o tempo e a experiência 
necessários para conectar filiais

CAPEX: Reduzindo a proliferação de dispositi-
vos e mudando para uma arquitetura de 
“thin branch” (pequenos sites remotos)

Desempenho: A satisfação do usuário final e a 
produtividade melhoram significativamente 
devido ao desempenho e a disponibilidade 
consistentes e aprimoradas tanto para aplica-
ções legadas quanto em nuvem; o Boost fornece 
aceleração de aplicação adicional para aplicações 
sensíveis à latência e com muita intensidade de 
dados, onde e quando necessário

Visibilidade e Controle: Os clientes se beneficiam 
de níveis sem precedentes de visibilidade em 
aplicações legadas e em nuvem

Segurança: Segmentação centralizada de usuá-
rios, aplicações e serviços WAN em zonas segu-
ras e direcionamento automatizado do tráfego 
de aplicações em toda a LAN e WAN em confor-
midade com políticas de segurança predefinidas, 
diretrizes regulatórias e propósitos do negócio. O 
encadeamento simplificado de serviços integra a 
solução SD-WAN EdgeConnect com firewalls de 
última geração líderes da indústria e serviços de 
gateway web seguros

Extensível: Totalmente compatível com hardware 
de infraestrutura WAN e serviços de transporte 
existentes, os clientes podem ampliar ou 
substituir suas redes MPLS por qualquer forma 
de conectividade de banda larga de forma rápida 
e sem interrupções. Além disso, os clientes 
podem substituir roteadores convencio-

nais pelo SD-WAN EdgeConnect, que consolida 
funções de rede como SD-WAN, otimização de 
WAN, roteamento e segurança em uma única 
instância de software; tudo gerenciado de forma 
centralizada a partir do Orchestrator.Fácil integra-
ção com sistemas de orquestração fornecida por 
meio de APIs RESTful.


