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Introdução

Com o plano de dados Virtual SmartZone (vSZ-D), a plataforma Ruckus Virtual 
SmartZone disponibiliza recursos de plano de dados sofisticados em um 
modelo virtualizado, que viabiliza arquiteturas de WLANs em túneis. Esta é uma 
oferta inédita no setor e verdadeiramente diferenciada, pois proporciona uma 
flexibilidade de arquitetura convincente que se traduz em benefícios comerciais 
em uma variedade de cenários de implantação.



Visão geral da solução

O vSZ-D foi projetado como uma solução complementar para o gerenciamento do plano de dados das redes que 
necessitam dos benefícios associados ao tunelamento de WLAN. A plataforma vSZ proporciona configuração e 
monitoramento para os APs Ruckus e para o vSZ-D. Um cluster vSZ pode gerenciar várias instâncias do vSZ-D, tanto 
aquelas co-localizadas como as distribuídas em várias localidades. O tráfego de dados de um cliente a partir de uma 
WLAN habilitada para tunelamento passará com segurança pelo processo de tunelamento que vai do AP Ruckus até o 
vSZ-D, simplificando o controle de fluxos de dados seguros e evitando o gerenciamento complexo da rede local.  Devido 
ao design do vSZ-D, há uma flexibilidade de implantação que até então não era possível.

A Figura 1 é um exemplo das opções de implantação regional e centralizada do vSZ-D. A topologia regional destaca uma 
arquitetura na qual o vSZ está localizado centralmente no datacenter, enquanto o vSZ-D é implantado remotamente e 
onde for necessário na localidade. 

A topologia centralizada descreve uma arquitetura em que o vSZ e o vSZ-D são co-localizados (ou co-hospedados) em 
um datacenter centralizado para a agregação de dados central.

Recursos/Benefícios do vSZ-D

O vSZ-D é o exemplo de uma solução em conformidade com a NFV (Networks Functions Virtualization, Virtualização das 
funções da rede) na quais as funções do plano de dado são completamente separadas da função do plano de controle. 
Isso fornece flexibilidade para a implantação, já que esses componentes NFV não estão atrelados a um hardware físico 
ou localização geográfica. A tabela abaixo destaca alguns dos principais recursos do vSZ-D

Destaque Benefícios

Tunelamento seguro do plano de dados Gerencia a criação de tráfego agregado de dados do usuário por meio de túneis seguros

Arquiteturas de implantação 
flexíveis e escaláveis

Capacidade de servir configurações de redes distribuídas e centralizadas

Simplicidade de implantação e operação Integração e gerenciamento simples com instalações da plataforma vSZ

QoS e controle de políticas a nível de 
localidade

1 Gerenciamento de políticas de serviço e QoS de fluxo de dados 
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Figura 1 - Exemplos de implantação do vSZ-D

1
Será suportado em uma versão posterior à 1

Topologias de implantação

Topologia 

Regional

Topologia 

Centralizada

APs Ruckus

APs Ruckus

Site/Propriedade/Local

Site/Propriedade/Local



Caso 4: Minimizar o custo do dimensionamento

Para implantar e gerenciar uma rede distribuída ou uma 
multidão de redes, a replicação dos recursos geralmente 
é uma necessidade. Geralmente são necessários vários 
hardwares de controladores nas localidades em que o 
tunelamento de dados é exigido. Conforme o tamanho 
e o número de localidades aumenta, isso pode se tornar 
extremamente caro. Se uma plataforma de controlador 
virtual estiver instalada em um local central, as soluções 
econômicas do vSZ-D em execução em hardware COTS 
padrão podem ser implementadas nessas localidades 
gerenciadas, onde o tunelamento do tráfego WiFi talvez 
seja necessário. Agora, o Ruckus vSZ-D pode simplificar 
esses tipos de implementações e, mais importante, fazê-
lo com um CAPEX significativamente menor. 

Implantação simples e flexível
Da perspectiva de implementação, o vSZ-D foi projetado 
dentro dos princípios de configuração mínima. 

O suporte ao vSZ-D exige que as plataformas do 
controlador Ruckus vSZ estejam na versão 3.2. A partir 
deste ponto, a implementação envolve duas etapas 
manuais bastante simples:

1. A instalação do vSZ-D no sistema VM de destino e 
a configuração do mesmo para que aponte para a 
plataforma vSZ de “hospedagem”.

2. Quando solicitado na GUI do vSZ, o operador pode 
autorizar o vSZ-D a associar-se à rede

As outras ações da sequência de instalação são 
automáticas. O gerenciamento e o monitoramento do 
vSZ-D é realizado na GUI do vSZ.

Como o vSZ-D é virtualizado, o dimensionamento 
da rede torna-se uma simples questão de implantar 
a plataforma de hardware certa ou acrescentar uma 
instância adicional em uma nova localidade ou no 
datacenter e associá-la com a plataforma central do vSZ. 

Resumo
O vSZ-D oferece uma nova flexibilidade inédita para 
a construção de uma rede flexível, projetada para 
encapsular com segurança o tráfego de dados dos 
usuários, simplificar a sobrecarga da TI e reduzir os 
custos de TCO/CAPEX. Este produto é outra ferramenta 
da Ruckus para lhe proporcionar a melhor rede sem fio.

Interessado em saber mais sobre o Ruckus VSZ-D? 
Solicite um contato do um revendedor local ou regional 
autorizado da Ruckus para obter informações.
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Casos de uso

Não é todo tráfego da rede WiFi que precisa passar pelo 
processo de tunelamento. Muitos dados são transmitidos 
na rede local sem agregação ou criptografia, e são 
roteados diretamente para a Internet a partir daquele local. 

Contudo, em muitos casos, o tunelamento dos dados do 
usuário pode ser algo indispensável. 

Caso 1: VoIP sem fio e serviços de vídeo

O tráfego de rede VoIP é frequentemente direcionado 
para um PBX localizado em uma sub-rede diferente na 
rede. Neste caso, o tráfego de voz é melhor gerenciado 
por meio das capacidades de tunelamento e agregação 
de dados do VSZ-D; ele pode passar pela rede de forma 
segura, atravessando de maneira transparente os limites 
da sub-rede de camada 2, preservando as prioridades 
de QoS apropriadas.

Caso 2: Serviços de Internet sem fio para visitantes no 
setor de hotelaria e em outros negócios

Para as empresas que fornecem serviços de WiFi/
Internet para visitantes, faz sentindo colocar os dados 
dos usuários em túnel do ponto de vista de segurança 
de dados. Ter um produto como o vSZ-D simplifica o 
gerenciamento desses dados em uma rede, separando-o 
e protegendo-o logicamente do tráfego corporativo e 
controlando todos os recursos da rede que podem ser 
acessados por esta classe de usuários.

Caso 3: Gerenciamento do tráfego IoT

Uma classe cada vez maior de dados de rede pertence 
aos novos dispositivos IoT (Internet das Coisas). Estes 
são nós inteligentes de rede, usados para monitorar o 
status dos equipamentos (aquecimento/ar-condicionado, 
portas/janelas de acesso ao prédio, localização de 
equipamentos caros ou fluxos de dados de vídeo/áudio 
provenientes de equipamentos de segurança). Essas 
informações geralmente são direcionadas para um centro 
de monitoramento, onde são analisadas e arquivadas. 
Esta classe de informações geralmente é essencial para 
as operações com acesso restrito. O WiFi está sendo 
usado como um backhaul para esses dispositivos IoT, e 
ter um vSZ-D simplifica o particionamento e a priorização 
desse tráfego, independentemente do outro tráfego de 
dados da Internet.
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