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À medida que a adoção de aplicações com base na nuvem conti-
nua acelerando, empresas distribuídas geograficamente cada vez 
mais enxergam a WAN (rede de longa distância) como elemento 
crítico para a conexão de seus usuários a aplicações.

Conforme as aplicações empresariais migram do 
data center corporativo para a nuvem, as conexões 
de linha privada como MPLS têm se mostrado 
excessivamente rígidas e caras. Com a maior 
dependência da internet, a melhor opção para se 
atingir a “velocidade da nuvem” é integrando 
serviços de banda larga ao mix de opções de redes 
de transporte WAN.

A plataforma de borda SD-WAN Silver Peak Unity 
EdgeConnect™ permite que as empresas reduzam 
drasticamente o custo e a complexidade de cons-
truir uma WAN, aproveitando a banda larga para 
conectar os usuários às aplicações. Ao capacitar os 
clientes a usar conexões de banda larga para 
aumentar ou substituir suas redes MPLS atuais, a 
Silver Peak melhora a capacidade de resposta do 
cliente, aumenta o desempenho de aplicações e 
reduz significativamente as despesas operacionais 
e de capital em até 90%.

Três componentes compõem a solução SD-WAN 
Unity EdgeConnect:

Dispositivos físicos ou virtuais Unity EdgeCon-
nect (com suporte para quaisquer ambientes 
virtuais e nuvens públicas comuns) implementa-
dos em filiais para criar uma classe de rede 
virtual segura. Isso permite que os clientes 
mudem para uma WAN de banda larga em seu 
próprio ritmo, seja site a site, ou por meio de 
uma abordagem de WAN híbrida que aproveita 
conectividade de internet banda larga e MPLS.

Unity Orchestrator™, incluso com a solução 
EdgeConnect, fornece níveis de visibilidade  
tanto para aplicações legadas quanto em 
nuvem, com a capacidade única de atribuir 
políticas centralizadas conforme os objetivos 
do negócio, para
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Figura 1: EdgeConnect XS. Também disponível como
dispositivo virtual.
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proteger e controlar todo o tráfego da WAN.
A automação de políticas acelera e simplifica a 
implementação de múltiplas filiais e permite a 
consistência das políticas em todas as aplicações.

Otimização de WAN Unity Boost™ é um pacote 
opcional de otimização de desempenho da WAN 
que combina as tecnologias de otimização de 
WAN da Silver Peak com EdgeConnect para criar 
uma única plataforma de borda WAN unificada.
O Boost permite que as empresas acelerem o 
desempenho de aplicações sensíveis à latência e 
minimizem a transmissão de dados repetitivos 
pela WAN em uma única solução SD-WAN total-
mente integrada.

Provisionamento Zero-Touch: Um modelo de 
implementação plug-and-play permite que a 
Unity EdgeConnect seja implementada em uma 
filial em segundos, conectando-se automatica-
mente a outras instâncias Silver Peak no data 
center, em outras filiais ou em uma IaaS (Infras-
tructure-as-a-Service) em nuvem, como Amazon 
Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud 
Infrastructure e Google Cloud Platform.

> Fortalecimento da WAN: Cada classe de WAN é
protegida de ponta a ponta por meio de túneis
com criptografia AES de 256 bits. Nenhum
tráfego externo não autorizado consegue entrar
na filial. Com a opção de implementar EdgeCon-
nect diretamente na internet, o fortalecimento
(hardening) da WAN protege as filiais sem a
proliferação de dispositivos e os custos operacio-
nais de implementar e gerenciar firewalls dedica-
dos.

Condicionamento de rota: Esse recurso fornece
desempenho semelhante ao de uma linha
privada, na internet pública. Inclui técnicas para
superar os efeitos adversos de pacotes perdidos
e fora de ordem que são comuns com a internet
de banda larga e conexões MPLS para melhorar
o desempenho da aplicação.

Classificação de aplicações First-packet iQ™: A 
classificação de aplicações First-packet iQ da 
EdgeConnect identifica as aplicações no primeiro 
pacote para entregar tráfego web e SaaS confiá-
vel diretamente à internet, enquanto direciona o 
tráfego desconhecido ou suspeito para o firewall 
do data center ou IDS/IPS. Identificar aplicações 
no primeiro pacote é especialmente importante 
quando as filiais são implementadas atrás de 
Conversão de Endereço de Rede (NAT, do inglês 
Network Address Translation); a rota correta 
deve ser selecionada com base no primeiro 
pacote para evitar a interrupção da sessão.

Saída por internet local: O direcionamento de 
tráfego granular e inteligente habilitado pelo 
First-packet iQ elimina a ineficiência de transpor-
tar de volta (backhaul) todo o tráfego HTTP/ 
HTTPS para o data center. A solução elimina a 
potencial perda de largura de banda e os garga-
los de desempenho para tráfego da web e SaaS 
confiável. O tráfego confiável é enviado direta-
mente pela internet, enquanto o tráfego desco-

Tunnel Bonding (agregação em túnel): Configura-
do a partir de dois ou mais serviços de transporte 
WAN físicos, a agregação em túneis vinculados 
forma uma única conexão de sobrecamada lógica, 
agregando o desempenho de todos os links 
subjacentes. Se um link falhar, os links de trans-
porte restantes continuam a transportar todo o 
tráfego, evitando interrupções da aplicação.

combinação de links com base em políticas volta-
das ao negócio. No caso de pequenos apagões ou 
queda de energia, a EdgeConnect continua a 
transportar automaticamente o tráfego nos links 
restantes ou passa para uma conexão secundária.

Controle de rota dinâmico (DPC): O direciona-
mento de tráfego em tempo real é aplicado sobre 
qualquer link MPLS ou banda larga, ou qualquer 

Classes virtuais de WAN: A plataforma de borda 
SD-WAN EdgeConnect é construída sobre um 
modelo de classes virtuais de WAN definidas por 
aplicação. Múltiplas classes podem ser definidas 
para extrair serviços de transporte físico subjacen-
tes das classes virtuais, cada uma dando suporte a 
diferentes características de QoS, transporte e 
comutação em caso de falha. As aplicações são 
mapeadas para diferentes classes (overlays) 
conforme os objetivos do negócio. As classes de 
WAN virtuais também podem ser implementadas 
para estender a microssegmentação de tráfego 
específico de aplicações do data center por toda a 
WAN, para ajudar a manter a conformidade com 
diretrizes de segurança.

nhecido ou suspeito pode ser enviado automati-
camente para serviços de segurança mais robus-
tos, de acordo com as políticas de segurança 
corporativa.
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Principais características do Orchestrator
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O Orchestrator permite implementações
de SD-WAN mais rápidas 

 

Figura 2: O Unity Orchestrator permite a definição centralizada e a
distribuição automatizada de políticas voltadas ao negócio de toda
a rede para múltiplas filiais.
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Queda de internet local: O direcionamento de 
tráfego granular e inteligente habilitado pelo 
First-packet iQ elimina a ineficiência de transpor-
tar de volta (backhaul) todo o tráfego HTTP/ 
HTTPS para o data center. A solução elimina a 
potencial perda de largura de banda e os garga-
los de desempenho para tráfego da web e SaaS 
confiável. O tráfego confiável é enviado direta-
mente pela internet, enquanto o tráfego desco-

nhecido ou suspeito pode ser enviado automati-
camente para serviços de segurança mais robus-
tos, de acordo com as políticas de segurança 
corporativa.

Roteamento: EdgeConnect oferece suporte a 
protocolos de rede padrão abertos de Camada 2 
e Camada 3, como VLAN (802.1Q), LAG (802.3ad), 
encaminhamento IPv4 e IPv6, GRE, IPsec, VRRP, 
WCCP, PBR, BGP (versão 4), OSPF.

Administração em uma única tela: Permite a 
implementação rápida e fácil de políticas voltadas 
ao negócio em toda a rede, o que elimina mudan-
ças de política complexas e sujeitas a erros em 
cada filial

Relatórios de economia na largura de banda:
Registra a economia de custos devido a mudança 
para a conectividade de banda larga

Monitoramento em tempo real e relatórios 
históricos: Fornece detalhes específicos sobre 
estatísticas de rede, localização e aplicações, 
incluindo monitoramento de desempenho contí-
nuo para perda, latência e ordenação de pacotes 
para cada rota de rede dos clientes corporativos. 
Todo o tráfego de aplicações nativas e HTTP é 
identificado por nome e localização. Alarmes e 
alertas permitem uma resolução mais rápida dos 
problemas de rede

Cloud Intelligence: Atualizações em tempo real 
sobre a rota de melhor desempenho para alcan-
çar centenas de aplicações de SaaS (Software-as-
-a-Service), garantindo que os usuários se conec-
tem a essas aplicações da maneira mais rápida e
inteligente disponível. Além disso, as atualizações
diárias automatizadas do banco de dados de
endereço IP da aplicação para os dispositivos
EdgeConnect se mantêm a par das mudanças de
endereço web e SaaS.

Firewall baseado em zonas: Visualize, defina e 
orquestre de forma centralizada políticas de 
segurança granulares e crie zonas seguras de 
ponta a ponta com qualquer combinação de 
usuários, grupos de aplicações e classes (overlays) 
virtuais, enviando atualizações de configuração 
para sites de acordo com os objetivos do negócio.
Utiliza modelos simples para criar zonas exclusi-
vas que impõem políticas granulares de seguran-
ça de perímetro em casos de uso LAN-WAN-LAN e 
LAN-WAN-Data Center.

O Unity Orchestrator, incluso no Unity EdgeConnect, 
permite o provisionamento zero-touch de dispositi-
vos EdgeConnect na filial. O Orchestrator automatiza 
a atribuição de políticas voltadas ao negócio para 
garantir conectividade mais rápida e fácil entre 
várias filiais, eliminando o desvio de configuração 
que pode resultar da atualização manual de regras e 
listas de controle de acesso (ACLs) site por site.Encadeamento de serviços: EdgeConnect dá 

suporte ao encadeamento de serviços simplifica-
do, usando uma interface drag-and-drop (arraste 

e solte), para permitir que as empresas automati-
zem e acelerem a integração de serviços avança-
dos de segurança de parceiros como Palo Alto 
Networks, Check Point, Fortinet, ForcePoint, 
Symantec, gateways de segurança da web (por ex., 
Zscaler) e DNS seguro (por ex., Infoblox) utilizando 
túneis criptografados IPSec seguros e privados.

Alta Disponibilidade: O cluster EdgeConnect HA 
protege contra falhas de hardware, software e 
transporte. A alta disponibilidade é alcançada 
através da tolerância a falhas no lado da rede 
(WAN) e no lado do equipamento. Os dispositivos 
EdgeConnect são interconectados com um link HA 
(alta disponibilidade) que permite que os túneis 
sobre cada subcamada se conectem a ambos os 
dispositivos.

https://www.silver-peak.com/resource-center/solution-briefs/secure-wan-access-with-silver-peak-and-zscaler
https://www.silver-peak.com/resource-center/check-point-silver-peak-securing-internet-sd-wan
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Ganhe controle sobre a nuvem
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Fortalecimento da segurança da WAN

Aumente o desempenho da
aplicação conforme necessário

Figura 3: O Orchestrator permite o gerenciamento centralizado e
automatizado de classes de aplicações.

Figura 4: Uma visão da matriz do Orchestrator fornece uma visualização
intuitiva e fácil de ler das zonas configuradas e exceções de whitelist
(lista de permissões) definidas.
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Além do controle centralizado e automatizado de 
toda a topologia SD-WAN (Figura 3), o Unity Orches-
trator fornece detalhes específicos sobre o desem-
penho da WAN, incluindo:

Obtenha uma imagem precisa de como o IaaS 
(Infrastructure-as-a-Service) e o  SaaS (Software-as-a-
-Service) estão sendo utilizados em sua organização.

Recursos avançados fornecem às empresas inician-
tes em nuvem o controle para centralizar e automa-
tizar a governança das políticas de segurança e 
conectar usuários diretamente às aplicações com 
segurança. Eles permitem que empresas distribuídas 
segmentem usuários, aplicações e serviços WAN em 
zonas seguras de forma centralizada e automatizam 
o direcionamento do tráfego de aplicações pela LAN
e WAN em conformidade com políticas de segurança
predefinidas, mandatos regulatórios e objetivos de
negócio. Para empresas com arquiteturas de segu-
rança com múltiplos fornecedores, o Unity Orches-
trator oferece um encadeamento de serviços drag
and drop simplificado, para uma infraestrutura e
serviço de segurança de última geração.

O Unity Boost WAN Optimization é uma otimização 
de desempenho de WAN opcional que inclui:

Relatórios e identificação baseada em nome de 
todas as aplicações em nuvem.

Rastreamento do tráfego de rede do provedor SaaS.

Cloud Intelligence fornece mapeamento de internet 
da saída ideal para serviços SaaS.

O Unity Orchestrator permite que aos clientes:

Evitar reconfigurações de WAN por entregar 
aplicações aos usuários em classes virtuais 
personalizadas

Alinhar a entrega de aplicações às metas do 
negócio através de classes de WAN virtuais 
baseadas nos objetivos de negócio

Simplificar as implementações de filiais com 
os Perfis EdgeConnect, que descrevem a 
configuração virtual e física da localidade

Relatórios detalhados sobre estatísticas de 
rede, localização e aplicações 

Identificação de todo o tráfego de aplicação 
por nome e localização

Alarmes e alertas para visualizar e priorizar 
problemas de software e hardware na WAN 
permitem uma resolução de problemas 
mais rápida

Relatório de economia do custo de largura 
de banda para registrar a economia de 
custos devido a mudança para banda larga

Monitoramento de desempenho contínuo 
de taxa de transferência, perda, latência, 
jitter e ordenação de pacotes para todas as 
rotas da rede 
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Por que adicionar o Boost?

Supera efeitos da latência

Aumenta a taxa de transferência

Figura 4: O Boost permite que os clientes adicionem desempenho de
aplicação conforme necessário.
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Os dispositivos Unity 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 em túnel), dynamic path control 
(controle dinâmico de rota), e path conditioning 
(condicionamento de rota) para superar os efeitos 
adversos da queda e desordenamento de pacotes, 
comuns em conexões de internet.

No entanto, às vezes é necessário um desempenho 
adicional para aplicações ou instalações específicas.
À medida que a distância entre as instalações aumen-
ta na WAN, o desempenho das aplicações diminui. 

Isso tem menos a ver com a largura de banda disponí-
vel e mais com o tempo que leva para enviar e rece-
ber pacotes de dados à distância, e com o número de 
vezes que os dados precisam ser reenviados.

O tempo que leva para a informação ir do emissor ao 
receptor e voltar é conhecido como latência da rede.
Visto que a velocidade da luz é constante, a latência 
da WAN é diretamente proporcional à distância 
percorrida entre os dois endpoints da rede. A Silver 
Peak oferece uma variedade de técnicas de acelera-
ção de TCP para mitigar a latência da WAN, incluindo 
Window Scaling (escalação de janela), Selective 
Acknowledgement (reconhecimento seletivo), Round-
-Trip Measure (medição de ida-e-volta) e 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 Unity 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 antecipa-
da), CIFS write-behind (reversão).

À medida que os pacotes fluem pelos dispositivos 
EdgeConnect, o Boost inspeciona o tráfego da WAN em 
nível de byte e armazena o conteúdo em armazena-
mentos locais de dados. À medida que novos pacotes 
chegam, o Boost computa os fingerprints dos dados 
contidos nos pacotes e verifica se esses fingerprints 
correspondem aos dados armazenados localmente.

Se o dispositivo remoto contém as informações, não há 
necessidade de reenviá-las pela WAN. Em vez disso, 
instruções específicas de start-stop são enviadas para 
entregar os dados localmente.

uma solução 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.

Mitigação da latência: Aplica-se TCP e outras 
técnicas de aceleração de protocolo 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-duplica-
ção de dados elimina a transmissão repetitiva de 
dados duplicados. O software da Silver Peak 
inspeciona o tráfego no nível de byte e armaze-
na o conteúdo em armazenamentos de dados 
locais. Técnicas avançadas de impressão digital 
(fingerprinting) reconhecem padrões repetitivos 
para entrega local. A redução de dados pode ser 
aplicada a todos os protocolos baseados em IP, 
incluindo TCP e UDP.

Exemplos de Casos de Uso do Boost

>

>

Com o Unity Boost, os clientes ganham flexibilidade 
para habilitar recursos aprimorados de otimização
de WAN onde e quando for necessário em

Os clientes que replicam para um site de recupe-
ração de desastre (DR) a milhares de quilômetros 
de distância podem querer adicionar o Boost 
para garantir que os objetivos do ponto de 
recuperação (RPOs) não sejam comprometidos.

Empresas com sites remotos localizados em 
áreas rurais ou com sites excepcionalmente mais 
distantes do datacenter da empresa, podem 
querer adicionar o Unity Boost para superar os 
efeitos da alta latência.



Fichas de especificações da plataforma

*Modelos com sufixo "-NM" são recomendados para aplicações que empregam o pacote de desempenho Unity Boost™ WAN Optimization

EdgeConnect US EdgeConnect XS EdgeConnect S 

EdgeConnect M EdgeConnect L EdgeConnect XL

Plataformas de Hardware Unity EdgeConnect™

EdgeConnect US EdgeConnect XS EdgeConnect S EdgeConnect M EdgeConnect L EdgeConnect XL

Appliance EC-US EC-XS EC-S EC-M EC-L EC-XL

Implementação
Típica

Filial pequena/
Home office Filial pequena Filial grande

Escritório central
Hub pequeno

Data center
Hub grande

Data center
Hub grande

Largura de
Banda WAN
Típica

1-100 Mbps 2 - 200 Mbps
10 - 1000 

Mbps

50 - 2000 

Mbps
1 - 5 Gbps 2 - 10 Gbps

Conexões 
simultâneas 256,000 256,000 256,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Recomendado
Boost

25 Mbps 50 Mbps 200 Mbps 500 Mbps 1 Gbps 5 Gbps

Redundância
/FRUs Não Não Não

Power e

SSD

Power e

SSD

Power e

SSD

Interface

3 x RJ45
10/100/1000

4 x RJ45
10/100/1000

6 x
RJ45 EC-S-SR/EC-S-

LR - Dual 1/10
Módulo de fibra
ótica de curto

alcance (SR) ou
de longo

alcance (LR)
Gbps (opcional)

EC-M-B:
4 x RJ45

mais 2 x fibra
Gbps de 1/10;
Fail-to-Glass

(Bypass)

EC-M-P:
4 x RJ45 mais

2 x SFP+
(plugável)

EC-L-B/EC-L-
B-NM*:
4 x RJ45
mais 2 x

fibra Gbps de
1/10; Fail-to-Glass

(Bypass)

EC-L-P/EC-L
-P- NM*: 4 x RJ45

mais 2 x SFP
+ (plugável)

EC-XL-B/EC-XL-
B-NM*:

4 x fibra Gbps de
1/10; Fail-to-Glass

(Bypass)

EC-XL-P/EC-XL-
P-NM*:
4 x SFP+
(plugável)
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https://www.silver-peak.com/resource-center/edgeconnect-us-ec-us-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/ec-m-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/ec-xs-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/ec-l-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/ec-s-specification-sheet
https://www.silver-peak.com/resource-center/ec-xl-specification-sheet


Tel.: +55 11 5525 7300

Modelos de implementação flexíveis

>

>

Licenças para assinatura da
EdgeConnect

SP-DS-CB-ENT-UNITY-EDGECONNECT-SD-WAN-SOLUTION-04XX20

Suporte Técnico EdgeConnect

Termos O suporte está incluso como parte da licença de assinatura EdgeConnect

Portal de suporte
na web

O acesso ilimitado 24x7x365 inclui downloads de software, documentação técnica e
base de conhecimento online

Atualizações de software Lançamentos de recursos principais e secundários; lançamentos de manutenção

Suporte Técnico 24x7x365 Telefone / E-mail / Web

Tempo de resposta 2 Horas

Garantia e manutenção
de HW

Consulte a folha de dados das Políticas de Garantia e Manutenção EdgeConnect
para obter mais informações.
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As licenças Silver Peak Unity EdgeConnect são 
vendidas como assinatura, em incrementos de um 
ou múltiplos anos (1, 2, 3, 4, 5 e 7 anos) em vários 
níveis de largura de banda. A EdgeConnect inclui o 
Unity Orchestrator™ que pode ser instalado local-
mente ou em uma nuvem privada virtual do cliente.
Uma licença opcional do Orchestrator hospedada 
na nuvem fornece um modelo de implementação 
alternativo altamente confiável que dá suporte a 
todos os recursos do Orchestrator sem a complexi-
dade de gerenciar recursos virtuais de computação 
e armazenamento no local. O Unity Boost™ WAN 
Optimization é um pacote opcional para otimização 
do desempenho da WAN que pode ser solicitado e 
implementado de forma flexível em sites que 
requerem aceleração de aplicações. O Boost é 
oferecido em blocos de 100 Mbps ou 10G.

EdgeConnect Virtual (EC-V) - Baixe e instale o 
EdgeConnect de qualquer lugar do mundo. O 
software é executado em todas as plataforma 
de virtualização mais comuns, incluindo 
VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix 
XenServer e KVM. Clientes Silver Peak com  
IaaS na AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud 
Infrastructure ou Google Cloud Platform 
podem implementar EdgeConnect em seu 
ambiente de nuvem hospedado.

EdgeConnect Físico (EC) - Para empresas que 
não são virtualizadas na filial, escolha um dos 
modelos de dispositivo de hardware EdgeCon-
nect para uma implementação plug-and-play.

https://www.silver-peak.com/resource-center/unity-edgeconnect-warranty-and-renewable-hardware-maintenance-policies

