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Khi các doanh nghiệp đang dần chuyển đổi sử dụng dữ liệu 
và ứng dụng lên hạ tầng Cloud thì các kết nối qua kênh 
truyền riêng truyền thống như MPLS xuất hiện nhiều hạn 
chế như: băng thông thấp, giá thành cao. Với sự phát triển 
lớn mạnh của Internet, bằng việc tích hợp công nghệ WAN 
vào các hạ tầng băng thông rộng này đã giúp cho các kết nối 
đến hạ tầng Cloud đạt được tốc độ tốt cũng như chất lượng 
truyền tải cao.

Được mua lại và phát triển từ hãng SilverPeak, Aruba 
EdgeConnect SD-WAN là nền tảng cung cấp cho các doanh 
nghiệp một giải pháp giúp giảm đáng kể chi phí và sự phức 
tạp trong việc xây dựng một hệ thống mạng WAN toàn diện 
bằng cách tận dụng các kết nối băng thông rộng (Internet) 
để kết nối người dùng và các ứng dụng của tổ chức. Qua đó 
cung cấp cho người dùng một kết nối với băng thông rộng 
nhằm thay thế hoặc tăng cường dự phòng cho các kết nối 
MPLS hiện tại. Aruba tự hào cung cấp cho quý khách hàng 
một giải pháp đáp ứng mọi yêu cầu, giúp tăng hiệu suất và 
giảm chi phí hoạt động lên đến 90%.

Nền tảng Aruba EdgeConnect SD-WAN gồm ba thành phần 
chính sau:

Aruba EdgeConnect: Thiết bị phần cứng hoặc phần mềm 
(Hỗ trợ triển khai trên nhiều môi trường: hypervisor và public 
clouds) được triển khai tại trung tâm (Head Quarter/Head 
Office/Data Center) và các chi nhánh nhằm tạo các kết nối ảo 
và kênh truyền bảo mật (Overlay). Bằng cách sử dụng Overlay 
Network cho phép khách hàng chuyển sang sử dụng hoàn 
toàn mạng WAN trên các kênh truyền băng thông lớn như 
Internet hoặc bằng việc tận dụng song song các đường 
truyền MPLS và Internet hiện có tại các site. Điều này giúp 
khách hàng linh hoạt trong kết nối mạng WAN theo nhu cầu 
của từng khách hàng, từng địa điểm.

Aruba Boost: Tối ưu hóa mạng WAN (WAN Optimization) là 
một tùy chọn không bắt buộc. Nó kết hợp giữa công nghệ 
tối ưu hóa mạng WAN (WAN Optimization) với Aruba 
EdgeConnect nhằm tạo nên một nền tảng WAN hợp nhất. 
Aruba Boots cho phép các công ty tăng hiệu suất hoạt động 
của các ứng dụng nhạy cảm với độ trễ đồng thời giảm thiểu 
việc truyền gói tin lặp đi lặp lại trên môi trường mạng WAN.

Zero-Touch Provisioning: Cung cấp khả năng triển khai dễ 
dàng qua tính năng “plug and play”, cho phép Aruba 
EdgeConnect triển khai tại các chi nhánh một cách đơn 
giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nhất. Tự động kết nối 
tới các thiết bị Aruba EdgeConnect tại trung tâm dữ liệu, tại 
các chi nhánh khác hoặc trên hạ tầng Cloud chẳng hạn như: 
Amazon Web Service, Microsoft Azure, Cloud của Oracle, và 
nền tảng Cloud của Google.

• Business Intent Overlay (BIO): Aruba EdgeConnect được 
xây dựng dựa trên mô hình một mạng WAN ảo Overlay. Các 
kết nối Overlays được tạo ra từ các kết nối vật lý (Underlays) 
nhằm tạo ra một kênh truyền ảo giữa các điểm mà không 
cần quan tâm đến môi trường truyền vật lý (Underlay) như 
thế nào. Mỗi kết nối Overlays này đều hỗ trợ các tính năng 
như: QoS, truyền tải dữ liệu, chuyển đổi dự phòng theo các 
chính sách khác nhau. Các nhóm ứng dụng được ánh xạ vào 
các BIO khác nhau phù hợp với các mục đích kinh doanh 
khác nhau của doanh nghiệp. 

• Tunnel Bonding: Cấu hình nhóm từ hai đường kết nối WAN 
vật lí trở lên tạo thành một đường hầm kết nối Logic Overlay 
có hiệu suất bằng tổng băng thông của tất cả các đường kết 
nối vật lí. Các luồng dữ liệu được tự động điều phối qua bất 
kỳ kênh truyền vật lý nào được gộp lại trước đó dựa trên các 
chính sách do công ty xác định theo nhu cầu và mục đích 
kinh doanh. Trong trường hợp các đường kết nối  vật lý 
dừng hoạt động hoặc gián đoạn, Aruba EdgeConnect tự 
động tiếp tục thực hiện điều tiết truy cập trên các kết nối 
còn lại hoặc chuyển sang kết nối dự phòng.

Aruba Orchestrator: Được trang bị kèm theo với các thiết bị 
Edge Connect và không tính phí, cung cấp khả năng nhận 
diện các loại ứng dụng bao gồm các ứng dụng truyền thống 
và ứng dụng trên môi trường Cloud cùng với khả năng cấu 
hình quản trị tập trung. Orchestrator trang bị tính năng tự 
động hóa chính sách nhằm cải thiện tốc độ triển khai cũng 
như đơn giản hóa cấu hình khi triển khai cho nhiều chi 
nhánh, văn phòng. Đồng thời nâng cao tính nhất quán khi 
cấu hình chính sách cho toàn bộ hệ thống mạng WAN của 
doanh nghiệp.
.

NỀN TẢNG ARUBA 
EDGECONNECT 
SD-WAN CHO DOANH NGHIỆP
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Lưu lượng dữ liệu đi qua Aruba EdgeConnect SD-Wan có 
thể được điều chỉnh theo tính khả dụng (Availability), chất 
lượng (Quality), thông lượng (Throughput) và độ hiệu quả 
(Efficiency). Điều này được thực hiện trên mỗi ứng dụng 
thông qua các Business Intent Overlays. Có thể tạo nhiều 
chính sách riêng biệt với từng ứng dụng và mỗi chính 
sách này sẽ thực hiện một chính sách điều phối kênh 
truyền riêng. Với các chính sách này, khách hàng có thể 
tùy biến kết nối ưu tiên và chính sách điều hướng, điều 
tiết lưu lượng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau bao gồm 
hiệu suất kênh truyền vật lý, khả năng phục hồi kết nối và 
một số thuộc tính khác 

WAN Hardening: Mỗi một Overlays được bảo mật thông 
qua các đường hầm mã hóa theo tiêu chuẩn AES-256.

• Zone-based Stateful Firewall: Cung cấp các chính sách 
bảo mật chi tiết dựa trên sự kết hợp giữa Zones-base, 
người dùng (Users), ứng dụng (Application), … Edge 
Connect cung cấp các biểu mẫu có sẵn để tạo các Zones 
riêng biệt nhằm tạo ra các chính sách bảo mật chi tiết 
trong mạng như: LAN-WAN-LAN và LAN-WAN-DataCenter 
tùy thuộc vào từng trường hợp.

• Cloud Intelligence: Cập nhật liên tục theo thời gian thực 
để có đầy đủ thông tin về tuyến đường tốt nhất tới các 
nền tảng đám mây SaaS, đảm bảo người dùng kết nối tới 
các ứng dụng đó một cách nhanh nhất, thông minh nhất 
có thể. Ngoài ra, Aruba Edge Connect tự động cập nhật 
cơ sở dữ liệu IP cho các ứng dụng trên toàn cầu hàng 
ngày để các thiết bị có thể bắt kịp với sự thay đổi địa chỉ 
nhanh chóng của các ứng dụng này.

• Automated Integration and Orchestration:  Aruba 
Edge Connect hỗ trợ điều phối tự động, sử dụng một giao 
diện kéo thả dễ dàng cho người quản trị cấu hình , giúp 
doanh nghiệp tăng tốc độ tích hợp các dịch vụ bảo mật  với 
các đối tác cung cấp bảo mật như Check Point, Forcepoint, 
McAfee, Netskope, Palo Alto Networks, Symantec, Zscaler 
và DNS Security ( như Infoblox) bằng việc sử dụng các 
đường hầm kết nối bảo mật mã hóa Ipsec.

• High Availability: Aruba EdgeConnect Cluster được xây 
dựng giúp nâng cao và tăng  độ sẵn sàng của hệ thống cả 
về phần cứng, phần mềm và kết nối. Khả năng đáp ứng dự 
phòng được thể hiện bằng việc cung cấp khả năng chuyển 
đổi cả về mạng WAN và phần cứng của giải pháp. Các thiết 
bị EdgeConnect được thiết kế kết nối với nhau qua một kết 
nối HA nhằm cho phép các đường truyền vật lý có thể kết 
nối tới cả hai thiết bị.

• Routing : Aruba EdgeConnect hỗ trợ các tiêu chuẩn 
mạng Layer 2 và Layer 3 như VLAN
(802.1Q), LAG (802.3ad), IPv4 và  IPv6, GRE, IPsec, VRRP, 
WCCP, PBR, BGP (version 4), OSPF,…

• Path Conditioning: Tính năng này sử dụng các kỹ thuật 
nhằm khắc phục sự cố mất gói tin trên kênh truyền giúp 
cải thiện hiệu suất vận hành của ứng dụng.

• First-packet iQ Application Classification: Aruba 
EdgeConnect First packet IQ cung cấp khả năng nhận 
diện ứng dụng dựa trên gói tin đầu tiên nhằm để điều 
phối các ứng dụng SaaS và những lưu lượng truy cập web 
tin cậy trực tiếp tới kênh truyền Internet mà không truyền 
thông qua mạng WAN. Trong khi đó, chủ động điều 
hướng những ứng dụng không thể nhận diện hoặc đáng 
nghi ngờ thông qua kết nối WAN đến thiết bị tường lửa ở 
trung tâm dữ liệu với các tính năng hỗ trợ như IDS/IPS. 
Việc nhận diện ứng dụng trên gói dữ liệu đầu tiên là vô 
cùng quan trọng trong việc phân phối đường truyền phù 
hợp mà không làm gián đoạn dịch vụ.

• Local Internet Breakout: Với khả năng điều phối và vận 
chuyển dữ liệu thông minh khi sử dụng tính năng 
First-packet iQ đã loại bỏ sự kém hiệu quả của việc điều 
phối tất cả các luồng dữ liệu HTTP và HTTPS tới trung tâm 
dữ liệu thông qua đường truyền WAN. Local Internet 
Breakout đã loại bỏ khả năng gây tiêu tốn băng thông, 
gây tắc nghẽn và giảm hiệu suất hoạt động của các ứng 
dụng SaaS đáng tin cậy cũng như lưu lượng truy cập web 
của người dùng. Các luồng dữ liệu tin cậy được truyền 
trực tiếp thông qua kênh truyền Internet mà không phải 
truyền qua các kết nối WAN.
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        AWS Transit Gateway Network Manager 

IPsec Tunnels

Aruba EdgeConnect

Branch-to-Cloud and Branch-to-Branch Connectivity using AWS TGNM

Branch-to-Cloud and Branch-to-Branch Connectivity Using Azure vWAN

Single Screen Administration: Cho phép triển khai 
nhanh chóng và dễ dàng các chính sách dựa theo yêu 
cầu nghiệp vụ phù hợp với mục đích kinh doanh. Giúp 
loại bỏ các thay đổi chính sách phức tạp và dễ xảy ra lỗi 
ở mọi chi nhánh.

• Bằng cách tích hợp Microsoft Azure vWAN và AWS 
Transit Gateway Network Manager (TGNM) thông qua 
REST APIs, Aruba EdgeConnect cho phép khách hàng 
nhanh chóng xây dựng một hệ thống của riêng mình 
trên hạ tầng Cloud và xây dựng các đường kết nối WAN 
một cách tự động trong việc triển khai, loại bỏ sự phức 
tạp và thủ công trong việc kết nối các chi nhánh đến 
Azure hoặc AWS Points of Presence (PoPs). Với việc tích 
hợp các API cho phép Aruba Edge Connect xác định 
được vị trí các chi nhánh trong mạng đồng thời xác 
định được Gateway VPN khả dụng nhất (trung tâm 
vWAn hoặc cổng kết nối đầu trong AWS) để kết nối. 
Aruba EdgeConnect tự động thiết lập các đường hầm 
kết nối dựa trên tiêu chuẩn IPSEC cho mỗi chi nhánh 
đến VPN Gateway.

• Real-Time Monitoring and Historical Reporting:  
Cung cấp số liệu thống kê chi tiết của ứng dụng, vị trí và 
mạng, bao gồm theo dõi liên tục hiệu suất hoạt động 
mạng gồm: mất mát (loss), độ trễ (latency) và thứ tự gói 
tin (packet ordering) cho từng đường truyền mạng của 
khách hàng. Tất cả ứng dụng được xác định theo tên và 
vị trí, đồng thời cung cấp các cảnh báo cho phép giải 
quyết các sự cố mạng nhanh hơn.

Với việc tích hợp với Microsoft Office 365 thông qua REST 
API, Aruba liên tục cập nhật những thay đổi về ứng dụng 
cũng như IP từ Office 365 đồng thời tự động cấu hình lại 
thiết bị Aruba Edge Connect nhằm đáp ứng được những 
thay đổi đó. Bằng cách này, người sử dụng dịch vụ 
Office365 luôn đạt được hiệu suất kết nối với chất lượng 
tốt nhất thông qua việc giảm thời gian truyền tải (RTT). 
Bên cạnh đó, Aruba EdgeConnect SD-WAN đã được thẩm 
định và chứng nhận về việc hỗ trợ tốt cho Microsoft Office 
365. Với các thử nghiệm độc lập và khách quan, Aruba 
EdgeConnect đã được Microsoft Office 365 chứng nhận là 
một trong những đối tác chính thức và đáng tin cậy.

• Bandwidth Cost Savings Reports: Cung cấp đầy đủ 
các thông tin về tiết kiệm chi phí khi sang kết nối băng 
thông rộng (Internet).

TÍCH HỢP VỚI MICROSOFT AZURE VIRTUAL 
WAN (VWAN) VÀ AWS TRANSIT GATEWAY 
NETWORK MANAGER (TGNM)

CUNG CẤP TRẢI NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CAO 
CHO ỨNG DỤNG MICROSOFT O365

Tự động kết nối từ các chi nhánh tới Azure và AWS 
Points of Presence (PoPs)
Đơn giản hóa trong việc mở rộng và điều tra sự cố.
Tích hợp dễ dàng và nhanh chóng với các ứng dụng, 
dịch vụ trên nền tảng Azure và AWS.
Tối ưu hóa định tuyến giữa chi nhánh và Azure hoặc 
AWS.
Giám sát mạng một cách tập trung.
Khả năng hiển thị thông tin toàn bộ mạng.

Các tính năng nổi bật:
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Branch

REST API

MỞ RỘNG KẾT NỐI WAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
CLOUD

Triển khai các Aruba EdgeConnect ở môi trường cloud như 
AWS, Azure, Google Cloud hoặc Oracle Cloud sẽ tối ưu hóa 
kết nối giữa các chi nhánh và sử dụng được rất nhiều lợi 
ích của SD-WAN. Nếu một điểm gặp sự cố truy cập hoặc 
mất kết nối, các liên kết còn lại tiếp tục thực hiện việc trao 
đổi dữ liệu để người dùng không bị gián đoạn với cuộc gọi 
hội nghị truyền hình hoặc bất cứ ứng dụng nào khác. Việc 
triển khai ứng dụng trên hạ tầng Cloud mang lại rất nhiều 
lợi ích về độ tin cậy, hiệu suất cũng như chất lượng dịch vụ.

Một vấn đề quan trọng trong DNS proxy là phân giải yêu 
cầu DNS một cách nhanh chóng. Với Aruba EdgeConnect, 
khi khách hàng có các yêu cầu truy cập Internet hoặc sử 
dụng các ứng dụng SaaS thì các truy vấn DNS được gửi tới 
máy chủ DNS công cộng gần nhất từ đó loại bỏ việc phải 
gửi các truy vấn DNS tới các trung tâm dữ liệu từ xa, nơi 
đặt các máy chủ DNS của doanh nghiệp.  Tại các chi 
nhánh và văn phòng, các truy vấn DNS có thể gửi trực 
tiếp đến các máy chủ DNS trên toàn cầu, từ đó giúp giảm 
độ trễ trong việc thiết lập một phiên với các ứng dụng 
SaaS cũng như các ứng dụng trên môi trường Internet, do 
đó cải thiện hiệu suất làm việc với ứng dụng.
 

Ngày nay, rất nhiều tổ chức vẫn đang sử dụng các ứng dụng 
được thiết kế và phát triển trong nội bộ. Các ứng dụng này 
đa phần là những ứng dụng vô cùng quan trọng đối với tổ 
chức. Với Aruba EdgeConnect SD-WAN, khách hàng hoàn 
toàn có thể đảm bảo hiệu suất cho các ứng dụng này. Từ 
Aruba Orchestrator khách hàng có thể dễ dàng định nghĩa 
và xác định các ứng dụng này dựa trên gói tin đầu tiên.

PHÂN GIẢI TRUY VẤN DNS HIỆU QUẢ

HỖ TRỢ CÁC ỨNG DỤNG DO KHÁCH HÀNG 
ĐỊNH NGHĨA (IN-HOUSE APPLICATION)

Thông thường khách hàng sẽ sử dụng hai hay nhiều kết nối 
WAN Internet ở các chi nhánh từ xa nhằm để tăng hiệu năng 
và khả năng đáp ứng liên tục của mạng và ứng dụng. Để tối 
ưu hóa các liên kết Internet WAN, Aruba EdgeConnect giám 
sát tất cả các kết nối WAN internet bằng cách liên tục đo độ 
trễ, mất gói, chập chờn trong thời gian thực.

Edge Connect sử dụng các phương pháp thống kê để xác 
định đường truyền tối ưu nhất , đảm bảo ứng dụng hoạt 
động ở mức tối đa.

INTELLIGENT INTERNET BREAKOUT
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ARUBA ORCHESTRATOR CUNG CẤP TRIỂN KHAI 
SD-WAN NHANH CHÓNG

Aruba Orchestrator được trang bị cùng với Aruba Edge 
Connector cho phép khách hàng cài đặt tại tại trung tâm 
dữ liệu hoặc có thể chọn đăng kí sử dụng dịch vụ Aruba 
Orchestrator được triển khai trên hạ tầng Cloud.
Aruba Orchestrator cho phép triển khai không chạm 
(Zero-Touch) trên các thiết bị Aruba EdgeConnect ở chi 
nhánh. 
Aruba Orchestrator cũng cung cấp tính năng tự động hóa 
việc gán các chính sách để đảm bảo kết nối nhanh hơn và 
dễ dàng hơn ở nhiều chi nhánh, đồng thời loại bỏ sự sai 
lệch cấu hình có thể đến từ việc cập nhật thủ công các 
chính sách và danh sách kiểm soát truy cập (ACL) trên cơ 
sở từng chi nhánh. 

Ngoài việc quản lý, kiểm soát tập trung và điều khiển toàn bộ 
cấu trúc liên kết trong mạng SD-WAN, Aruba Orchestrator 
còn cung cấp chi tiết về hiệu suất mạng WAN, bao gồm:

Báo cáo chi tiết về thống kê ứng dụng, vị trí và các số 
liệu hoạt động mạng.
Giám sát liên tục về thông lượng, độ trễ, chập chờn và 
thứ tự truyền các gói tin trên tất cả các đường truyền 
mạng.
Nhận dạng tất cả lưu lượng ứng dụng theo tên ứng 
dụng và vị trí.
Cung cấp các cảnh báo trực quan về các sự cố trong 
phần mềm và phần cứng cho phép giải quyết sự cố một 
cách nhanh chóng.
Cung cấp các báo cáo chi tiết về sử dụng băng thông 
trong hệ thống và ghi lại những chi phí đã được tiết 
kiệm khi sử dụng kết hợp kết nối WAN với các kết nối 
Internet băng thông rộng.

Aruba Orchestrator cho phép khách hàng:

Điều phối ứng dụng theo mục tiêu kinh doanh thông 
qua các kênh truyền WAN ảo (Overlays) dựa trên các 
chính sách.

Đơn giản hóa việc triển khai EdgeConnect tại các chi 
nhánh với các thiết bị phần cứng hoặc ảo hóa tùy theo 
từng địa điểm.

-

-
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Apps, IaaS, PaaS                   Circuits             Bonding + SLA           Topology               SaaS, Cloud, Internet Apps                Internet Policy & Firewall             Overlay Defaults
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Cung cấp một bức tranh tổng thể về các dịch vụ Cloud 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) và Software-as-a-Service 
(SaaS) đang được sử dụng trong doanh nghiệp. 

Cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng kiểm soát tập 
trung và tự động hóa việc quản trị các chính sách bảo mật 
cũng như cung cấp kết nối an toàn giữa người dùng với các 
ứng dụng.

Nhận dạng ứng dụng và từ đó đưa ra các báo cáo cho tất 
cả các ứng dụng đang hoạt động trên môi trường cloud.
Theo dõi, kiểm tra lưu lượng mạng của các nhà cung cấp 
dịch vụ SaaS.
Cloud Intelligence cung cấp khả năng điều phối đường 
truyền Internet tối ưu với các ứng dụng SaaS.

Latency Mitigation: TCP và các kỹ thuật tăng tốc giao 
thức khác được áp dụng cho tất cả lưu lượng truy cập 
giúp giảm thiểu ảnh hưởng của độ trễ đến hiệu suất ứng 
dụng và cải thiện đáng kể thời gian phản hồi của ứng 
dụng trên mạng WAN.

Data Reduction: Data compression và deduplication 
giúp loại bỏ việc truyền lặp đi lặp lại của các dữ liệu 
trùng lặp. Phần mềm Aruba, được mua lại từ Silver Peak, 
kiểm tra lưu lượng mạng WAN ở cấp độ byte và lưu trữ 
dữ liệu tại ổ cứng của thiết bị. Áp dụng kỹ thuật 
finger-printing nâng cao nhằm nhận dạng các mẫu lặp đi 
lặp lại. Data Reduction có thể được áp dụng cho tất cả 
các giao thức dựa trên IP, bao gồm TCP và UDP.

MỞ RỘNG KIỂM SOÁT THÔNG QUA ĐÁM MÂY 
(CLOUD)

TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT MẠNG WAN

Aruba Boots WAN Optimization là một tính năng tối ưu hóa 
hiệu suất của mạng WAN bao gồm:

TĂNG CƯỜNG HIỆU SUẤT CỦA ỨNG DỤNG – 
ARUBA BOOTS
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Mặc định, Aruba EdgeConnect đã cung cấp khả năng tăng 
cường hiệu suất của ứng dụng với việc triển khai WAN trên 
kênh truyền băng thông rộng (Internet) hoặc triển khai 
Hybrid WAN. Các tính năng mặc định như: packet-based 
tunnel bonding, dynamic path control (DPC) và path 
conditioning đã khắc phục tình trạng rớt gói tin hoặc truyền 
gói tin không theo thứ tự.
Tuy nhiên đôi khi cần phải tăng cường hiệu suất hoạt động 
cho các ứng dụng hoặc vị trí cụ thể. Ví dụ khi khoảng cách 
giữa các vị trí càng xa nhau thì hiệu suất của ứng dụng qua 
mạng WAN giảm. Điều này ít liên quan đến băng thông khả 
dụng trên đường truyền WAN mà nó liên quan nhiều đến 
thời gian gửi, nhận dữ liệu và khoảng cách cũng như số lần 
phải gửi lại dữ liệu.

Với Aruba Boost, khách hàng có được sự linh hoạt để kích 
hoạt khả năng tối ưu hóa mạng WAN ở bất kì đâu và bất kỳ 
thời điểm nào. Aruba Boost license được tính theo mỗi 
megabit mỗi giây, mỗi tháng. Vì vậy khách hàng sẽ không 
phải trả tiền cho việc tối ưu hóa WAN trên toàn bộ hệ thống 
mạng.

TẠI SAO PHẢI TRANG BỊ ARUBA BOOST?

Khách hàng muốn sao chép dữ liệu từ DC sang DR để 
dự phòng và phục hồi dữ liệu sau thảm họa. DC và DR 
ở hai vị trí cách nhau rất xa, vì vậy khách hàng có thể 
trang bị thêm Aruba Boots để bảo khả năng dự phòng 
và phục hồi không vi phạm RPO – Recovery Point 
Objective.
Các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các vị trí vùng 
sâu vùng xa và có khoảng cách khá xa với trung tâm dữ 
liệu của công ty. Trong trường hợp này, doanh nghiệp 
có thể trang bị thêm Aruba Boost để khắc phục những 
ảnh hưởng về độ trễ giữa các chi nhánh và trung tâm 
dữ liệu khi truyền tải dữ liệu.

VÍ DỤ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ARUBA BOOTS

Thời gian để thông tin đi từ người gửi đến người nhận và 
quay lại được gọi là độ trễ mạng (Latency). Độ trễ của WAN 
tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điểm cuối của mạng – 
có nghĩa là khi khoảng cách giữa hai điểm càng xa thì độ trễ 
mạng càng cao. Aruba cung cấp nhiều kỹ thuật tăng tốc TCP 
để giảm thiểu tối đa độ trễ của mạng WAN, bao gồm: 
Window Scaling, Selective Acknowledgement, Round-Trip 
Measurement, and High Speed TCP.
Windows và các ứng dụng khác dựa trên giao thức Common 
Internet File System (CIFS) thường sẽ mất rất nhiều thời gian 
để thực hiện các công việc như truy suất và chia sẻ tập tin. 
Aruba Boost giúp các ứng dụng này không chỉ bằng cách cải 
thiện truyền tải TCP mà còn tăng tốc đọc CIFS, ghi CIFS và 
tối ưu hóa CIFS metadata.

CẢI THIỆN ĐỘ TRỄ TRÊN MẠNG WAN

Khi các gói đi qua các thiết bị Aruba EdgeConnect, tính năng 
Aruba Boost sẽ kiểm tra lưu lượng WAN ở cấp độ byte và 
lưu trữ nội dung trong các ổ đĩa của thiết bị. Khi các gói tin 
mới đến, Aruba tính toán các finger-printing của dữ liệu có 
trong các gói và kiểm tra xem liệu các finger-printing này có 
khớp với dữ liệu đã được lưu trữ hay không. 
Nếu cả hai thiết bị Edge Connect đã có các thông tin này thì 
không thực hiện truyền qua  mạng WAN. Thay vào đó, các 
thiết bị Edge Connect sẽ gửi tín hiệu đến thiết bị đầu xa để 
ra lệnh về việc truyền dữ liệu đã được lưu trên ổ đĩa cục bộ.

HỖ TRỢ TĂNG THÔNG LƯỢNG
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ARUBA EDGECONNECT HARDWARE PLATFORMS

Ultra-Small Extra-Small Small Medium Large Extra-Large

Part 
EC-US EC-XS EC-S-P EC-M EC-L EC-XL

Typical 
Deployment

Small Branch/ 
Small Branch Large Branch

Small Hub
Data Center 
Large Hub

Data Center 
Large Hub

Typical WAN 
Bandwidth 1-100 Mbps 2 - 200 Mbps 10 - 1000 Mbps 50 - 2000 Mbps 1 - 5 Gbps 2 - 10 Gbps

Simultaneous 
Connections 256,000 256,000 256,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Recommend 
Aruba Boost 
up to

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

Redundancy / 
FRUs No No

Power  
(optional) and 

SSD
Power and SSD Power and SSD Power and SSD

Datapath 
Interfaces

3 x RJ45
10/100/1000 

Mbps

4 x RJ45
10/100/1000 

Mbps

8 x RJ45  

plus 

10/100/1000 
Mbps

4 x 1/10Gbps 
SFP+  

(Pluggable)

EC-M-B:  
4 x RJ45 

10/100/1000 
Mbps 

 plus 2 x 1/10 

Fail-to-Glass 
(Bypass)

EC-M-P:  
4 x RJ45 

10/100/1000 
Mbps 

plus 2 x 
1/10Gbps SFP+

  (Pluggable)

EC-L-B/EC-L-B-
NM*: 4 x RJ45 
10/100/1000 

Mbps 
plus 2 x 1/10 

Fail-to-Glass 
(Bypass)

EC-L-P/EC-L-P-
NM*: 4 x RJ45 
10/100/1000 

Mbps 
 plus 2 x 

1/10Gbps SFP+
 (Pluggable)

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

4 x 1/10  
 

Fail-to-Glass  
(Bypass)

EC-XL-P/EC-XL-P-
NM*: 

6 x 1/10 
Gbps SFP+  

or 6 x 
1/10/25Gbps 

SFP28  
(Pluggable)
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ARUBA EDGECONNECT TECHNICAL SUPPORT

Term Support is included as part of the Aruba EdgeConnect subscription license

Web-based 
Support Portal Unlimited access 24 / 7 / 365 includes software downloads, technical documentation, and online knowledge base

Software Updates Major and minor features releases; maintenance releases

Technical Support 24 / 7 / 365 Phone / E-mail / Web

Response Time 2-Hours

HW Warranty and 
Maintenance Refer to the Aruba EdgeConnect Warranty and Maintenance Policies Data Sheet for further information.

 

ARUBA EDGECONNECT SD-WAN EDGE PLATFORM SPECIFICATION SHEETS

Ultra-Small Extra-Small Small

Medium Large Extra-Large

Aruba EdgeConnect Virtual (EC-V): Là một thiết bị phần 
mềm (Virtual Appliance)có thể được tải xuống và cài đặt ở 
bất kì đâu. Phần mềm này có thể chạy ở tất cả các môi 
trường ảo hóa hiện nay bao gồm Vmware ESXI, Microsoft 
Hyper-V, Citrix XenServer và KVM. Những khách hàng đang 
sử dụng các nền tảng đám mây tiêu biểu như AWS,Microsoft 
Azure , Oracle Cloud và Google Cloud Platform đều có thể 
triển khai Aruba EdgeConnect trên môi trường Cloud của 
riêng họ.

Aruba EdgeConnect Physical (EC): Đối với các doanh nghiệp 
không không có hệ thống ảo hóa tại các chi nhánh, phần 
cứng Aruba EdgeConnect là một lựa chọn tốt nhất để triển 
khai. Aruba Edge Connect hỗ trợ tính năng plug-and-play mà 
không cần phải can thiệp vào cấu hình thiết bị.

CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI LINH HOẠT

License Aruba EdgeConnect được tính theo băng thông sử 
dụng và được gia hạn trong 1, 2, 3 ,4 ,5.
Ngoài Aruba Orchestrator truyền thống, Aruba cũng cung cấp 
một ứng dụng Aruba Orchestrator Global Enterprise trên môi 
trường Cloud với các tính năng quản trị và giám sát tập trung 
tất cả các thiết bị Aruba Edge Connect trong SD-WAN. Đối với 
các doanh nghiệp lớn với nhiều đơn vị kinh doanh (BU) hoặc 
các công ty con đều có yêu cầu về QoS khác nhau hoặc nhiều 
chính sách bảo mật có thể lựa chọn triển khai  Aruba Orches-
trator Global Enterprise.

Aruba Boost WAN Optimization là tùy chọn giúp tối ưu hóa 
hiệu suất mạng WAN. Tùy chọn có thể triển khai linh hoạt cho 
các chi nhánh có các yêu cầu về tăng tốc ứng dụng. Aruba 
Boost được cung cấp ở dạng khối như: 100Mbps hoặc 
10Gbps.

ARUBA EDGECONNECT SUBSCRIPTION 
LICENSING


