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Quem deve ler esse livro? 
Esse livro pode ser utilizado por técnicos ou administradores de switches 
Aruba baseados no Sistema Operacional ArubaOS, familiarizados ou 
não com a configuração de VLANs e a comunicação entre as redes. 
 
Agrego nesse material as experiencias como administrador e arquiteto 
de soluções de redes Campus e Datacenter.  
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Equipamentos e Soluções Aruba 
Networks 
 
Este capítulo é uma breve introdução ao portifólio da Aruba Networks 

  Aruba Networks é uma empresa que faz parte da HP (Hewlett Packard 
Enterprise) e possui em seu portifólio uma linha diversa de produtos para 
redes Campus e Datacenter que incluem equipamentos como access 

points (AP), controladoras wireless, switches empilháveis, switches modulares, 
soluções para controle de acesso, gateways para Software Defined-
WAN/Branch, soluções de acesso remoto, localização indoor, ferramentas de 
gerenciamento, soluções SaaS etc. 

Os produtos da Aruba para rede cabeada e sem fio vem liderando por mais de 
uma década o quadrante magico do Gartner, relatório indicador das empresas 
e produtos líderes e inovadores em cada segmento de tecnologia. 
 

Figura 1-1 Relatório Gartner 2020 para equipamentos de acesso LAN e WLAN 
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A Aruba Networks impulsionada pelas inovações trazidas pelo Wi-Fi, vem 
atualizando seu portfólio às demandas geradas na rede campus. Os novos 
pontos de acesso (AP) fornecem funcionalidades de última geração, como Wi-Fi 
6 (802.11ax), WPA3, com suporte também a dispositivos IoT, compartilhando 
com a infraestrutura Wi-Fi tecnologias como Zigbee e Bluethooth. 

 

Imagens 1-2 Principais produtos do portifólio Aruba Networks 

 

 

O portifólio da Aruba para rede sem fio, permite a utilização de APs indoor de 
diversas maneiras com gerenciamento standalone, o gerenciamento através de 
controladoras virtuais, o gerenciamento por intermédio de appliances físicos ou 
através da Cloud pelo Aruba Central. O fabricante também oferece APs para 
acesso Outdoor, pontos de acesso para links mesh com 60GHz, como também 
para acesso de pequenos escritórios remotos (RAP). 

O Aruba SD-WAN fornece o gerenciamento flexível da WAN que combina a 
gestão da infraestrutura LAN e WLAN com recursos que incluem orquestração 
para ajudar a maximizar desempenho e minimizar custos operacionais. Um 
modelo unificado de infraestrutura permite as organizações a simplificação do 
processo de implantação, configuração e gerenciamento dos equipamentos de 
rede de uma filial e em toda a WAN usando um único painel de gestão. 

A solução Aruba ClearPass Policy Manager é o produto líder de mercado para 
controle de acesso, portal para visitantes wireless, login de visitantes, self-
registration, onboarding para equipamentos BYOD, postura, profiling entre 
outras. 

A plataforma Airwave fornece monitoração e gerenciamento de rede on-
premisses, com funcionalidades como relatórios, mapa de calor, detecção de 
rogue APs e monitoração de equipamentos de rede. 
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A solução Aruba Meridian permite a localização de dispositivos dentro de um 
perímetro, assim como a localização indoor para usuários em movimento.  

A solução em nuvem Aruba Central (pilar da arquitetura ESP da Aruba) fornece 
gerenciamento que unifica a configuração dos equipamentos LAN, WLAN e SD-
Branch, incluindo Inteligência Artificial (IA) para utilização do time de operação, 
fornecendo visibilidade e segurança à rede para os dispositivos Aruba. A 
arquitetura ESP aumenta a capacidade da TI de proativamente ver o que está 
acontecendo em cada filial e solucionar os problemas de rede mais facilmente 
com AIOps.  

A plataforma Aruba Central, tem se tornado o motor de todo o desenvolvimento 
do fabricante para automação e implementação de funcionalidades de IA. Cada 
vez mais o fabricante tem direcionado as funcionalidades de provisionamento, 
gestão e operação de seus equipamentos para a plataforma que funciona como 
um Software-as-a-Service (SaaS), isto é, você não precisa se preocupar em 
gerenciar a máquina e os recursos em que o Aruba Central está instalado, 
somente gerenciar seus dispositivos na plataforma que são licenciados através 
de tokens. 

Diversas funcionalidades também foram desenvolvidas para os switches Aruba 
para atendimento das demandas geradas pelas novas tecnologias como suporte 
à programabilidade, ferramentas de analytics, novas velocidades para rede 
cabeada como o padrão 802.3bz, transceivers SFP26, SFP28, 100Gb novas 
demandas de energia para dispositivos  conectados a rede com necessidades 
compatíveis ao protocolo 802.3bt, funcionalidades como ‘continuous PoE’, zero 
touch, segmentação dinâmica, MLAG, stacking, tunelamento do trafego ethernet, 
MACsec, entre outras. 

 
Switches ArubaOS 

Dentre os equipamentos descritos no portifólio da Aruba Networks, os switches 
ArubaOS especificamente, serão o objeto dos tópicos que descreveremos nos 
capítulos seguintes, mas as documentações geradas pelo fabricante, sites, blogs 
e pelo Airheads Community podem incluir a integração de funcionalidades entre 
os mais diversos produtos da Aruba. 

A última geração de switches para rede campus pode ser dividida em dois tipos 
de equipamentos: switches com portas fixas e switches modulares, incluindo 
tecnologias de stacking disponíveis nos switches da linha 2930M, 2930F, 3810M 
e 5400R. 

Imagem 1-3 Última geração de switches ArubaOS  
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Serie 2530 

A série de switches Aruba 2530 fornece um bom custo-benefício por ser um 
equipamento confiável para a conectividade da camada de acesso para 
empresas. Os switches são totalmente gerenciáveis e oferecem diversas 
funcionalidades de camada 2 com segurança aprimorada para o acesso, 
priorização de tráfego, sFlow, suporte REST APIs e IPv6. Possui modelos de 
equipamentos com portas Gigabit e Fast Ethernet, incluindo modelos compactos 
e sem ventilador (fanless). Os modelos PoE+ entregam até 370W para APs, 
telefones IP e câmeras. 

Serie 2540 

A série de switches Aruba 2540 fornecem uma solução de acesso com fio 
econômico que pode ser rapidamente definida com o provisionamento zero 
touch. Os modelos PoE+ fornecem energia em todas as portas de acesso para 
APs, câmeras de segurança e outros dispositivos IoT. 

O 2540 possui modelos de 24 e 48 portas GigabitEthernet mais 4 portas SFP+, 
segurança de acesso aprimorada, priorização de tráfego, sFlow, QoS robusto, 
roteamento estático, RIP, suporte REST APIs e IPv6. Os modelos PoE+ 
entregam até 370W para APs, telefones IP e câmeras. 

Serie 2930F 

Os switches 2930F apesar de serem tipicamente implementados na camada de 
acesso e implementarem as funcionalidades dos switches das series 2500, 
suportam também funcionalidades da camada de agregação como rotas 
estáticas, RIP e OSPF. Os switches suportam empilhamento com a tecnologia 
VSF e a funcionalidade Dynamic Segmentation. 

O 2930F possui modelos de 8, 12, 24 e 48 portas GigabitEthernet mais 2 a 4 
portas SFP ou SFP+, segurança de acesso aprimorada, priorização de tráfego, 
sFlow, QoS robusto, suporte REST APIs e IPv6. Os modelos podem variar de 
370W a 740W de fornecimento PoE+ para APs, telefones IP e câmeras. 
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Serie 2930M 

Os switches 2930M suportam o empilhamento via backplane stacking, isto é, 
com modulo de empilhamento traseiro e cabo proprietário, Smart Rate para 
fornecimento de velocidades 1/2.5/5GBASET suportam também funcionalidades 
da camada de agregação como rotas estáticas, RIP e OSPF. Os switches 2930M 
suportam a funcionalidade Dynamic Segmentation. 

O 2930M possui modelos de 24 e 48 portas GigabitEthernet mais 4 portas SFP 
ou SFP+, PoE Class6, segurança de acesso aprimorada, priorização de tráfego, 
sFlow, QoS robusto, suporte REST APIs e IPv6. Os modelos podem variar de 
740W a 1440W de fornecimento PoE+ para APs, telefones IP e câmeras.  

Na parte traseira é possível adicionar fonte redundante para aumentar a 
disponibilidade e incrementar a autonomia PoE. Há um slot na parte de trás para 
adicionar interfaces com portas Smart Rate, SFP+, MACsec e QSFP+. 

Serie 3810M 

Os switches da série 3810M são switches de camada 3 com suporte a VRRP, 
OSPF. BGP e RIP, que podem ser posicionados na camada de agregação e/ou 
core para redes de pequeno e médio porte. O switch pode ser empilhado com a 
tecnologia backplane stacking, suporta Dynamic Segmentation, fonte 
redundante entre outras. 

O 3810M possui modelos de 24 e 48 portas 10/100/100, suporte a PoE+, Smart 
Rate, 16 portas SFP+ e slots de expansão para adicionar interfaces com portas 
Smart Rate, SFP+, MACsec e QSFP+. 

Serie 5400R 

Os switches da série 5400R são switches modulares de camada 3 com suporte 
a VRRP, OSPF. BGP e RIP, que podem ser posicionados desde a camada de 
acesso, agregação e/ou core pela configuração dos módulos disponíveis que 
permitem uma variedade de portas com suporte a Smart Rate, MACsec, PoE+ e 
interfaces de 40GbE. 

Os modelos 5400R são o 5406R e o 5412R, com 6 ou 12 slots respectivamente. 
Os switches permitem o empilhamento através da tecnologia VSF, suportam a 
REST APIs, OpenFlow e as diversas funcionalidades L2 e L3 disponíveis nos 
outros switches Aruba, com um ótimo custo-benefício. 

Escolhendo o switch 

Uma vez que há a necessidade da compra de um novo switch, seja para uma 
nova filial, departamento ou para atualização do parque de equipamentos já sem 
garantia e suporte, será necessário efetuar o levantamento de requisitos do 
projeto de forma a encontrar informações para a assertividade na escolha do 
equipamento que melhor se adequa às necessidades da empresa. 

Será necessário investigar as necessidades da empresa questionando: Quantas 
portas de switch serão necessárias para os usuários e equipamentos? Quais 
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tipos de aplicações serão executadas na rede? É importante questionar sobre 
capacidades dos equipamentos como PoE, topologia logica, localização física 
dos racks e cabeamento do site. 

Devemos entender que a topologia de rede documentada pode não estar 
atualizada. Nesse caso podemos utilizar ferramentas para coletar as 
informações de forma passiva da rede, utilizando o período de avaliação de 
ferramentas como AirWave, HP IMC ou utilizar software como SolarWinds para 
mapear a rede (caso não possua uma ferramenta com tal função). 

O questionário para levantamento de informações da rede cabeada deve conter 
as seguintes questões: 

 Quantas portas serão utilizadas para usuários e equipamentos? 
 Quais tipos de aplicações/serviços serão utilizados na rede? 
 Quais são as capacidades dos equipamentos atuais e topologia? 
 Onde os racks estão localizados? 
 Como o site é cabeado? 

A rede cabeada sempre irá funcionar como um "backbone" para a rede wireless, 
conectando usuários da rede sem fio e APs para suas controladoras. Você 
deverá considerar a quantidade dos APs e seus requerimentos como PoE+. 
Também precisará determinar o tipo de cabeamento, pois PoE+ deve utilizar no 
mínimo cabeamento CAT 5e. Cabeamento CAT 6a e superiores são preferíveis 
em redes modernas. 

As informações coletadas sobre densidade de usuários e requerimentos de 
aplicações irão ajudar a avaliar quanto de banda você precisará para planejar a 
quantidade de APs, switches e uplinks através da rede. Clientes devem requisitar 
conectividade cabeada para estações de trabalho e equipamentos como 
impressoras. Novamente, a contagem de portas e requisitos das aplicações 
podem ajudar a planejar a banda para o uplink. 

Em razão dos clientes confiarem seus negócios na rede, o serviço deverá ser 
consistente e disponível. Entretanto uma variedade de problemas pode ocorrer, 
como cabo rompido, erro de configuração, problemas elétricos etc. Quando 
planejamos uma rede devemos prover níveis diferentes de disponibilidade, 
contra falhas. Altos níveis de disponibilidade demandam mais equipamentos, 
assim como tecnologias para detecção e resposta a falhas. 

Em razão desses requerimentos traduzirem em custos adicionais e 
complexidade, será necessário avaliar o nível de disponibilidade desejado, 
baseado no custo do tempo de inatividade não planejado. Esse requerimento 
dependerá de quão vital o serviço é para o cliente e o risco da indisponibilidade 
do serviço. Esse risco inclui perda de produtividade, perda de receita e custo de 
remediação do problema, assim como custos escondidos como a perda de 
reputação do cliente. 

Uma vez levantado as necessidades para os novos equipamentos, mais 
detalhes referentes aos produtos Aruba podem ser encontrados principalmente 
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nos documentos datasheets (folha de dados), VRDs (Validated Reference 
Designs) - com uma simples pesquisa no seu buscador favorito. Esses 
documentos podem ajudar na construção da topologia de rede desejada e 
funcionalidades que farão a diferença na implementação do projeto. 

A ferramenta online Aruba Network Configurator ou HP Network Configurator 
permite vasculhar o portifólio do fabricante e montar kits para a escolha do 
melhor equipamento. 

 

Imagem 1-4 Página Aruba Network Configurator  

 

 

Por fim, sempre compare as especificações do datasheet (ou folha de dados se 
assim preferir). Lá você encontrará informações sobre tamanho de cada 
equipamento, quantidade de rotas, quantidade de endereços MAC suportados, 
protocolos de roteamento, transceivers do fabricante que são suportados e 
acessórios. 
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Resumo sobre switches 
Esse capítulo é uma breve introdução à evolução dos dispositivos 
comutadores de rede. 

 

ma rede de computadores consiste em dois ou mais dispositivos 
interligados entre si de modo a compartilhar recursos físicos e lógicos 

por um padrão de endereçamento lógico para comunicação. Para ocorrer a 
comunicação em uma rede, utilizamos equipamentos que proveem uma 
quantidade de portas para acesso aos computadores, servidores etc. 

No início da utilização das redes locais utilizando o padrão Ethernet para 
comunicação, adotou-se a utilização de hubs para a conexão de diversos 
equipamentos - como computadores e impressoras. A função de um hub era 
repetir o sinal recebido por uma porta para todas as outras portas com 
dispositivos conectados, não utilizando nenhum filtro ou inteligência no 
encaminhamento de informações. 

Os hubs apesar de fornecerem conectividade para os equipamentos da rede, 
geram colisões de quadros Ethernet, resultando em uma comunicação lenta 
entre os equipamentos. Na terminologia da Ethernet, uma colisão ocorre 
quando dois dispositivos tentam “falar” ao mesmo tempo. Com o crescimento 
das redes locais, o uso dos hubs tornou-se impraticável pelo uso do CSMA/CD. 

O protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 
permite que os dispositivos se comuniquem no meio, sem perda de informações, 
possibilitando as máquinas escutarem o meio físico antes de iniciar a 
comunicação, coordenando assim o controle para não ocorrer colisões. Se 
houver colisão, é encaminhado um sinal de alerta para os dispositivos esperarem 
um tempo aleatório antes de iniciar a comunicação novamente. As colisões serão 
consideradas um problema e um erro de transmissão quando ocorrem mais de 
16 vezes consecutivas, resultando em um timeout para a comunicação.  

A comunicação entre os dispositivos proporcionada por hubs é denominada 
como um domínio de colisão por permitir em toda a sua extensão a colisão na 
comunicação entre os computadores, limitando a escalabilidade de 

Capítulo 
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equipamentos na rede local, possibilitando apenas um único dispositivo 
comunicar por vez em toda a rede. 

Os hubs também não possuem inteligência para identificação de loops físicos na 
rede dificultando a detecção de problemas, impossibilitando também a utilização 
de métodos de disponibilidade, como a redundância de cabos etc. 

Uma das coisas mais interessante para administradores de rede é a detecção 
de tempestades de broadcast ocasionada por hubs inseridos sem o 
consentimento da equipe de TI. Em várias situações só conseguimos descobrir 
o problema, após desconectarmos os uplinks (conexão com outros switches); 
um a um. 

 

Switches 

O desenvolvimento de novos dispositivos tornou-se necessário para melhoria no 
desempenho da rede, como por exemplo, bridges e switches.  

Os switches ethernet trouxeram a capacidade de encaminhamento de “pacotes” 
(entenda-se quadros/frames) baseados no endereço MAC de cada dispositivo, 
ao invés de encaminhar o sinal para todas as portas. Com um switch a 
informação é encaminhada somente para o dispositivo correto. 

O aprendizado de endereços MAC é feito de maneira dinâmica otimizando o 
consumo do link, tornando cada porta como um domínio de colisão, ao invés de 
todas as portas como o hub faz. 

 

Exemplo 2-1 Visualizando a tabela MAC de um switch ArubaOS 

Switch# show mac-address 

 Status and Counters - Port Address Table 
  MAC Address       Port                            VLAN 
  ----------------- ------------------------------- ---- 
  000c43-071fae     1/1                             1    
  020a7b-e78caf     2/5                             1    
  060d5d-ef22ea     2/11                            1    
  08ea40-9d9041     2/12                            1     

 

Um switch possui grande vantagem também pela utilização de processadores, 
RAM e ASICS para rápido encaminhamento dos quadros, muitas vezes 
executando o encaminhamento em hardware. 

 

Exemplo 2-2 Posição de um switch no modelo de referência OSI 
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Utilizando como referência o Exemplo 2-2,  o uso do termo switch L2, Layer 2 
ou de Camada 2, isso faz relação a função do switch em apenas utilizar o 
endereço MAC para encaminhamento de quadros. Outros termos como switch 
core, switch L3 etc., podem referenciar switches com outras atribuições, como 
roteamento, por exemplo. 

 

Protocolo ARP 

Mas o leitor pode questionar: Se os switches efetuam a leitura de endereços 
MAC para encaminhamento de quadros, como é feita a leitura da comunicação 
entre máquinas que utilizam o endereço IPv4? 

Com a utilização do protocolo IP para conexão entre hosts em uma LAN, o 
protocolo ARP auxilia todos os dispositivos da rede para vincular o endereço IP 
ao endereço MAC de cada máquina da rede local na qual faz parte. Caso a 
máquina esteja em outra rede, o ARP auxilia na descoberta no endereço MAC 
do gateway da rede. O switch então fará a leitura das mensagens ARP trocadas 
entre hosts (ou entre o host e o gateway) para armazenamento e 
encaminhamento dos quadros baseado no endereço MAC de cada equipamento 
ao invés do endereço lógico de rede (endereço IP). 

O Protocolo ARP é utilizado na comunicação entre dispositivos em uma Rede 
Ethernet da mesma sub rede IPv4. A principal função do ARP é a tradução de 
endereço IPv4 em endereço MAC: 

1. Emissor encaminha em broadcast um pacote ARP contendo o próprio endereço 
MAC e o endereço IPv4, além do endereço IPv4 de destino do outro host, 
esperando assim uma resposta com um endereço MAC respectivo. 
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Exemplo 1-3 Solicitação de requisição ARP(1) e resposta ARP(2) 

 

 

2. Após a resposta da requisição ARP, o mapeamento do endereço IPv4 vinculado 
ao MAC é armazenado em cache por alguns minutos. Se houver uma nova 
comunicação com o IP mapeado na tabela ARP, o dispositivo deverá consultar 
o mapeamento em cache; e não encaminhará uma mensagem em Broadcast 
solicitando novamente o endereço MAC. Após o timeout do endereço, uma nova 
consulta é encaminhada à rede. 
 

Exemplo 1-4 Visualizando a tabela ARP no switch 

Switch# show arp 

 IP ARP table 
 IP Address     MAC Address   Type    Port 
 ------------- -------------- ------- ---- 
 10.255.192.1   00000c-07ac00 dynamic  1 
 10.255.192.19  00a0c9-b1503d dynamic  2 
 10.255.192.150 000bcd-3cbeec dynamic  9 

 

Exemplo 1-5 Visualizando a tabela ARP em uma máquina Windows 

C:\Users\comutadores>arp –a 

interface: 192.168.1.100 --- 0x13 

 Internet Address      Physical Address    Type 

 192.168.1.1           00-25-9c-8d-a8-f6   dynamic 
 192.168.1.20          00-21-6a-99-dc-22   dynamic 
 192.168.1.23          00-21-6a-99-dc-01   dynamic 
 192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff   static 
 224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16   static 
 224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc   static 
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 239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa   static 
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff   static 

 

A principal vantagem do ARP é a facilidade do mapeamento dinâmico de 
endereços de hardware (MAC) para endereços de rede (IP). 

 

Os dispositivos só exibirão a tabela ARP da sub rede na qual pertencem! 

 

O processo de comutação na camada de enlace do modelo OSI é capaz de 
encaminhar os frames baseado apenas no endereço MAC, incrementado largura 
de banda e densidade de portas para a rede.  

A tabela MAC e a tabela ARP podem ser consultadas nos cenários em que é 
preciso identificar qual switch e/ou porta está conectado cada um dos 
equipamentos.  

Em diversos cenários já utilizei a consulta ARP para identificar o endereço MAC 
de um Servidor problemático forçando o switch a pingar o endereço IP para 
rastrear a porta qual o equipamento está conectado, corrigindo assim diversos 
problema como negociação de Velocidade e Duplex, problemas na fibra etc. 

 

Domínio de Broadcast 

A comunicação entre computadores que estão na mesma sub rede os colocarão 
no mesmo domínio de droadcast – independentemente da quantidade de 
switches na rede. Esse cenário é necessário a comunicação de diversos 
protocolos em redes com endereçamento IPv4. 

Conforme ocorre o crescimento da rede, é possível filtrar as mensagens trocadas 
entre os dispositivos com a criação de VLANs, que permitem a divisão dos 
domínios de Broadcast. No capítulo 4 abordaremos a utilização de VLANs em 
uma rede. 

Caso ocorra algum problema de comunicação entre equipamentos dispersos na 
rede com a utilização de VLANs, verifique se a conexão entre os switches está 
permitindo a passagem das mensagens dessa VLAN - fazendo a extensão do 
domínio de broadcast. 

 

 As melhores práticas sugerem a criação de uma subrede para cada VLAN.  
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Para que a comunicação entre as VLANs ocorra será necessário a utilização de 
um roteador ou um switch escolhido como Core com capacidade para 
Roteamento dessas redes. No capítulo 7 abordaremos o roteamento entre 
VLANs em uma rede. 

 

Switching 

Em sua função básica, um switch deverá apenas ler e armazenar as informações 
de camada enlace para encaminhar os quadros em baixa latência, separar cada 
porta em um único domínio de colisão e cada VLAN em um domino de broadcast; 
mas em sua evolução, foram atribuídas diversas funções como encaminhamento 
baseado em informações da camada de rede, transporte e aplicação. 

A utilização de funcionalidades como o Spanning-Tree (802.1d, 802.1w e 
802.1s), Link-Aggregation (802.3ad) permitiram a construção de topologias de 
alta-disponibilidade com a utilização de caminhos redundantes, além do 
empilhamento com as funcionalidades proprietárias como VSF, acrescentando 
maior inteligência aos dispositivos. 
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Administração ArubaOS 
Administração do ArubaOS torna-se bastante simples após o aprendizado 
de algumas dicas que facilitam o trabalho e a configuração dos switches no 
dia a dia. 

os últimos anos a Aruba tem investindo fortemente no aprimoramento 
do sistema operacional de seus equipamentos, principalmente para a 
linha de controladoras, APs e switches. Temos uma lista bem diversa 

de equipamentos, com switches legados baseados no Comware, linha Office 
Connect, modelos para pequenas empresas com a linha InstantOn Connect 
(novos e gerenciados exclusivamente pela plataforma e apps InstantOn), assim 
como os novos switches para rede campus e datacenter com os sistemas 
ArubaOS e ArubaOS-CX.  

Apesar dessa diversidade de produtos, teremos como objetivo nos próximos 
capítulos demonstrar a operação e configuração dos switches baseados 
exclusivamente no ArubaOS, fornecendo o conteúdo necessário para o 
gerenciamento, administração, configuração etc. 

Toda a documentação dos equipamentos legados e versões anteriores do 
sistema operacional dos switches Aruba/HPE podem ser encontrados no site: 
https://support.hpe.com/hpesc/public/home 

 
Métodos de Gerenciamento  

Os métodos de gerenciamento dos switches permitem aos administradores a 
coleta de informações do equipamento para identificar a estabilidade da rede, 
resolução de problemas como a configuração de funcionalidades no switch. Os 
métodos mais utilizados incluem a utilização do protocolo SNMP por um servidor 
NMS, o modo GUI através de um browser por HTTP ou HTTPS e através de CLI 
utilizando um cabo console ou pelos protocolos Telnet e SSH. Podemos também 
citar a possibilidade do gerenciamento através de REST APIs.  

 

 

Capítulo 

N 
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SNMP 

O protocolo SNMP é um protocolo da camada de aplicação, que permite que 
dispositivos de rede como firewall, roteadores, switches, etc, troquem 
informações gerenciais com servidores NMS (gerencia e monitoração) com o 
objetivo de coletar, armazenar e gerar estatisticas referente a CPU, memoria, 
uso das interfaces ou até mesmo a manipulação dos arquivos de configuração.  

GUI 

A administração de switches pelo modo GUI (Graphical User Interface) permite 
ao administrador gerenciar e configurar o switch através de navegadores de 
Internet ou por softwares de gerenciamento do fabricante ou de terceiros. 

REST (RESTful) APIs 

As APIs (Application Programming Interfaces) permitem que os desenvolvedores 
acessem e integrem a funcionalidade dos switches ArubaOS com outros 
aplicativos.   

Existem diversos tipos de APIs, com diferentes convenções e métodos que vão 
de encontro com necessidades especificas, sendo uma delas o REST 
(REpresentational State Transfer). 

As aplicações REST utilizam uma estrutura cliente/servidor com um estilo de 
arquitetura de software que consiste em diretrizes e melhores práticas para a 
criação de serviços web escaláveis. Os sistemas RESTful normalmente se 
comunicam através de HTTP usando os mesmos verbos usados por 
navegadores da Web (ou seja, GET, POST, PUT, DELETE) e são utilizados nos 
switches ArubaOS. 

CLI 

A administração de switches via CLI (Command Line Interface – modo texto) 
pode ser permitido pela porta console, através de cabo conectado diretamente 
do computador ao switch. O uso dos protocolos Telnet e SSH, permitem que 
administrador acesse o equipamento remotamente, através de endereçamento 
IPv4 ou IPv6.  

O acesso por console na maioria das vezes é efetuado por um cabo com uma 
ponta DB9 Fêmea a outra ponta em RJ 45, alguns equipamentos também 
possuem uma interface micro USB. O acesso console é geralmente chamado de 
acesso físico pelo fato de não precisar de endereço IP configurado nos 
dispositivos para comunicação. Esse tipo de acesso é geralmente utilizado nas 
primeiras configurações e em situações em que o switch não esteja respondendo 
ao acesso remoto.  

Para comunicação por Telnet e SSH, é necessária a configuração de ao menos 
um endereço IP no Switch, seja na interface OOBM ou na VLAN configurada 
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para gerenciamento. A principal diferença entre o Telnet e o SSH é a maneira 
como as informações trafegam na rede. No caso do Telnet as informações são 
transmitidas em texto puro, já o SSH utiliza modo seguro transportando os dados 
criptografados. 

Podemos utilizar os programas hyperterminal (somente para console), Putty, 
SecureCRT etc., para acesso via CLI. 

Os exemplos utilizados nesse livro serão baseados no modo CLI. 

Acessando a CLI ArubaOS  

Os switches Aruba podem ser acessados através de 3 métodos principais - 
console, Telnet e SSH. Dois desses métodos utilizam endereço configurado no 
switch para acessá-lo. Já o acesso console utiliza uma porta específica do switch 
para permitir o acesso via CLI. 

O acesso ao console requer uma conexão física entre um PC e a porta do 
console do switch, bem como alguns softwares no PC. O Telnet e o SSH exigem 
software no dispositivo do usuário, mas eles dependem da rede TCP/IP existente 
para transmitir dados. As próximas páginas detalham como conectar o console 
e configurar o software para cada método para acesso CLI. 

Exemplo 3-1 Acesso CLI 

 

A conexão console do switch usa geralmente três componentes principais: a 
porta física console no switch, uma porta serial física no PC e um cabo que 
atende aos requisitos para conexão do switch e PC.  

No entanto, o cabeamento e as portas disponíveis nos PCs mudaram nos últimos 
anos. A maioria dos PCs hoje em dia utiliza portas USB padrão para a conexão 
do console e a Aruba vem incluindo portas USB como portas de console em seus 
switches mais novos também.  

Exemplo 3-2 Portas console switch 2930M 
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O importante é procurar a porta console no switch para ter certeza de que você 
tem o cabo correto USB para combinar com a porta do console USB do switch. 
Na forma mais simples, você pode usar qualquer porta USB no PC, com um cabo 
USB, conectado à porta do console USB no switch. 

Conexões de console mais antigas usam uma porta serial do PC e um cabo UTP 
rollover na outra ponta para conectar a porta console RJ-45 no switch. A porta 
serial do PC tipicamente tem um conector padrão DB-9. A porta do console no 
switch se parece como uma porta Ethernet RJ-45 com a palavra ‘Console’ 
descrevendo a função da porta no switch. 

Caso o switch só possua acesso através da porta console RJ-45 você precisa 
de um conversor USB que converta a conexão serial padrão DB9 mais antiga 
para um conector USB, e um cabo UTP rollover. 

Exemplo 3-3 Cabos para o acesso console 

 

 

 
Exemplo 3-4 Conexão console para o switch 



25 
 

 

 

Depois que o PC estiver fisicamente conectado à porta do console, um pacote de 
software emulador de terminal deve ser instalado e configurado no PC. O software do 
emulador de terminais trata todos os dados como texto. Ele aceita o texto digitado pelo 
usuário e envia-o sob a conexão do console para o switch. Da mesma forma, todos os 
bits que entram no PC sobre a conexão do console são exibidos como texto para o 
usuário ler. 

Para abrir uma sessão de gerenciamento com o switch e o acesso CLI, você pode utilizar 
softwares como Tera Term ou PuTTY, que são disponíveis como freeware. Os switches 
usam configurações padrão para o terminal software de emulação: 

 9600 bps 
 8 data bits 
 No parity 
 1 stop bit 
 No flow control 

O acesso Telnet utiliza o conceito de Telnet client (aplicação de terminal como 
putty por exemplo) e Telnet server (switch em nosso exemplo). O switch possui 
o serviço Telnet já habilitado por padrão e toda informação é enviada em texto 
plano. Já o serviço SSH (que também é habilitado por padrão) criptografa toda 
mensagem trocada entre o cliente e servidor SSH, evitando a possibilidade de 
alguém capturar os pacotes na rede e identificar as credenciais de acesso para 
gerenciamento dos equipamentos de rede. O Telnet utiliza a porta TCP 23 
enquanto o SSH a porta TCP 22, por padrão. 

Habilitando o IPv4 para acesso remoto 

Para habilitar o acesso remoto nos switches ArubaOS será necessário configurar 
um endereço IP no equipamento. Para os switches que possuem interface OOB 
(out of band) sugerimos a configuração de um IP de gerenciamento, máscara e 
default gateway. Já os switches que não possuem porta OOB, a configuração de 
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IP e máscara pode ser atribuída a uma VLAN e default gateway configurado 
globalmente. 

Exemplo 3-5 Configurando endereço IP na VLAN para gerenciamento 

Switch> enable 
Switch# config 
Switch(config)# vlan 1 
Switch(vlan-1)# ip address 192.168.10.1/24 
Switch(vlan-1)# exit 
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.10.254 
Switch(config)# 

 

Exemplo 3-6 Configurando endereço IP na interface OOBM 

 
Switch(config)# oobm 
Switch(oobm)# enable 
Switch(oobm)# ip address 10.1.1.17/24 
Switch(oobm)# ip default-gateway 10.1.1.1 

 

Exemplo 3-7 Gerando novas chaves SSH e desabilitando o acesso Telnet 

 
Switch(config)# crypto key generate ssh rsa bits 1024 
Installing new RSA key. If the key/entropy cache 
is depleted, this could take up to a minute. 

Switch(config)# ip ssh version 2 
Switch(config)# no telnet-server 

 

Configurando o Hostname 

As melhores práticas sugerem atribuirmos nomes aos switches de forma que 
possam ser identificados em seu acesso, como por exemplo, Switch-Acesso05, 
Switch-Agregação01, Switch-Core01, e assim por diante. 

Exemplo 3-8 Configurando o hostname 

 
Switch(config)# hostname Sw-Acc01 
Sw-Acc01(config)#  

 

Como saber a versão do switch ArubaOS? 
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Para saber qual a versão do ArubaOS está em produção em seu switch, utilize 
o comando show version.  

Exemplo 3-9 Exemplo do comando show version 
 

Switch# show version 

Image stamp:    
/ws/swbuildm/rel_ajanta_qaoff/code/build/lvm(swbuildm_rel_ajanta_qao
ff_rel_ajanta) 
                Jan 21 2021 08:13:04 
                WC.16.10.0012 
! versão do ArubaOS  
                240 
Boot Image:     Primary 

Boot ROM Version:    WC.16.01.0008 
Active Boot ROM:     Primary 

 

Contexto da CLI 

Os switches ArubaOS permitem o acesso a configuração, administração e 
estatísticas através de linha de comando (CLI) em diferentes contextos ou níveis. 
Os níveis sempre são indicados após o hostname dado ao equipamento, 
facilitando a indicação de qual contexto o administrador está. Para voltar um nível 
basta digitar exit no prompt ou então end para retornar ao ‘contexto enable’. 

Exemplo 3-10 Contextos no ArubaOS 

 

 

Switch> 
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O símbolo ‘>’ no prompt indica que você está no nível básico (também conhecido 
como modo de usuário) onde é possível visualizar estatísticas e informações da 
configuração. 

Para habilitar o próximo nível, o contexto enable (enable context), digite enable. 

Switch# 

O simbolo ‘#’ no prompt indica o contexto enable (também conhecido como modo 
privilegiado), onde é possível visualizar informações adicionais e habilitar a 
configuração do switch. 

Para mover para o contexto de configuração global, digite config. 

Switch(config)# 

O contexto de configuração global permite a configuração de funcionalidades 
globais no switch, configurações de sistema, assim como mover para 
configurações especificas como VLANs, portas, protocolos de roteamento etc. 
 

Exemplo 3-11 Exemplo movimentação entre os contextos 
 

Switch> enable 
 
Switch# configure 

Switch(config)# 
Switch(config)# vlan 1 
Switch(vlan-1)# exit 

Switch(config)# 
Switch(config)# interface 1 
Switch(eth-1)# end 
Switch# 

 

CLI – Níveis de privilégio 

As melhores práticas indicam submeter a solicitação de credenciais, antes do 
acesso ao sistema, como por exemplo usuário e senha.  

O ArubaOS possui 2 usuários configurados por padrão, operator e manager: 

Operator: Permite acesso limitado a comandos show. O usuário operator pode 
somente visualizar as estatísticas e informações limitadas da configuração. 

Manager: Um usuário manager possui acesso ao contexto enable e contextos 
de configuração, possuindo permissão total de leitura e escrita das 
configurações do switch. 

Exemplo 3-12 Configurando a senha nos usuários Manager e Operator   


