FOLHA DE DADOS

ARUBAOS 8
O sistema operacional mais inteligente para o local de trabalho móvel de hoje.

VISÃO GERAL

O Mobility Conductor é um novo componente da arquitetura

Os dispositivos móveis, os aplicativos fundamentais de

de Aruba que permite aos clientes aproveitar os recursos

negócios e IoT estão permitindo que os trabalhadores

avançados que exigem coordenação central e para que as

móveis sejam mais produtivos e eficientes - mas, ao mesmo

redes escalem devido ao aumento da demanda de

tempo, aumentam as exigências da rede.

dispositivos móveis e IoT. Também substitui as funções

ArubaOS é o sistema operacional para todos os Aruba
Mobility Controllers, os Virtual Mobility Controllers, os
Mobility Conductor e os access points sem fio gerenciados
pelo controlador. Com um extenso conjunto de tecnologias
e recursos integrados, o ArubaOS 8 oferece acesso

anteriores do controlador mestre e pode ser implantado
como uma VM ou um dispositivo de hardware x86. O Mobility
Conductor fornece otimização de RF e permite failover sem
falha num evento improvável de uma interrupção do
controlador.

unificado com e sem fio, roaming contínuo, segurança de

Os atuais clientes de Aruba com Mobility Controllers podem

nível empresarial e uma rede sempre ativa com o

atualizar da versão 6 para a versão 8 e imediatamente

desempenho, a experiência do usuário e a confiabilidade

beneficiar-se com alguns dos novos recursos e capacidades.

necessários para suportar ambientes de alta densidade.

Para recursos mais avançados, como integração de terceiros,
os clientes precisarão adicionar um Mobility Conductor à sua
implantação. Para obter uma lista dos recursos detalhados do
ArubaOS 8, consulte as notas de versão disponíveis aqui.

AS SIGUIENTES TECNOLOGIAS EM ARUBAOS 8 APENAS SÃO SUPORTADAS NO MOBILITY CONDUCTOR
Característica

Benefício

AirMatch

Aruba aperfeiçoa ainda mais a tecnologia Adaptive Radio Management (ARM) com AirMatch - o novo
sistema automatizado de otimização de canal, ajuste de potência de transmissão e ajuste de largura
de canal que utiliza inteligência dinâmica de aprendizado de máquina para gerar automaticamente a
visão ideal de toda a rede WLAN.

Live Upgrade*

Atualizar um novo sistema operacional normalmente pode resultar em tempo de inatividade para toda a rede.
No entanto, quando você está constantemente executando dados de missão crítica na rede, encontrar uma
janela de manutenção está tornando-se cada vez mais difícil. Com "Live Upgrades", toda sua rede pode ser
atualizada para o mais recente sistema operacional em tempo real com zero inatividade sem usuários afetados.

Controller Clustering

Ao oferecer suporte a até 12 controladores num cluster, o Controller Clustering permite uma
experiência perfeita em campi gigantes, em caso de falha ou densidade de multidão significativa.

MultiZone

The new MultiZone feature in Mobility Conductor allows IT organizations to have multiple separate
secure networks while using the same AP in the same physical location.

NBAPIs

O Mobility Conductor possui um conjunto completo de APIs de sentido norte que permitem visibilidade
profunda na rede. Os NBAPIs fornecem métricas de RF, utilização de aplicativos, tipo de dispositivo e
dados de usuário num formato fácil de integrar. Os aplicativos de terceiros podem receber informações
do controlador e analisar todas essas métricas para melhor visibilidade e monitoramento.

In-service module upgrade

O Mobility Conductor introduz a capacidade de atualizar dinamicamente módulos de
serviço individuais (AppRF, AirGroup, ARM, AirMatch, NBAPI, UCM, WebCC e classificação de
IP) que residem no Mobility Conductor, sem exigir uma reinicialização completa do sistema.

* Este recurso está disponível apenas no ArubaOS 8.1
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AS SIGUIENTES TECNOLOGIAS ESTÃO NO NÚCLEO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ARUBA
Característica

Benefício

ClientMatch

A tecnologia ClientMatch patentada da Aruba elimina clientes presos em access points e aumenta o
desempenho Wi-Fi, garantindo que os clientes associam-se com o melhor access point. Também agrupa os
clientes MU-MIMO para transmissão simultânea para vários dispositivos, melhorando a capacidade WLAN geral.

AppRF

A tecnologia AppRF, que faz parte do módulo opcional de ArubaOS Policy Enforcement Firewall
(PEF), traz o conhecimento do aplicativo para WLANs. Ele permite que TI priorize aplicativos para
cada usuário e escalas para a transação BYOD e densidade de dispositivo.

Tecnologia AirGroup

O AirGroup facilita o compartilhamento de TVs Apple, impressoras, Google Chromecast e outros dispositivos
anunciados pelo DNS em sub-redes. As opções de configuração simples garantem que todos os dispositivos
possam se ver entre eles enquanto as opções avançadas reduzem o alcance de compartilhamento com
base na localização física, na hora do dia, na função e nas ilhas de compartilhamento auto-provisionadas.

Adaptive Radio Management
(ARM)

O Adaptive Radio Management (ARM) ajusta dinamicamente o ambiente RF para maximizar a estabilidade
e previsibilidade do Wi-Fi, garantindo um desempenho ideal para todos os clientes e aplicativos, incluindo
Microsoft Skype para voz, vídeo, compartilhamentos de desktop e fluxos de chat empresarial.

RFProtect module

Para proteger os recursos da rede contra ameaças sem fio e otimizar o desempenho da rede, o ArubaOS 8
integra a solução líder de contenção e classificação de AP não autorizados - o módulo RFProtect de ArubaOS.
O módulo RFProtect integra segurança sem fio na infra-estrutura de rede sem exigir um sistema separado de
sensores de RF e dispositivos de segurança, permitindo proteção contra intrusão sem fio de nível
governamental.
Nota: este é um recurso opcional com licença.

Criptografia avançada

O módulo ArubaOS Advanced Cryptography (ACR) traz criptografia de nível militar Suite B para os
Mobility Controllers de Aruba, permitindo a mobilidade do usuário e acesso seguro a redes que
manipulam informações confidenciais, delicadas e classificadas.
Aprovado pela Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), o Suíte B melhora o desempenho e
elimina os fluxos de trabalho difíceis de gerir e os rígidos requisitos de manuseio.

Virtual Intranet Access (VIA) client

Clarity

VIA é uma VPN IPsec /SSL híbrida livre que automaticamente verifica e seleciona a melhor conexão segura para a
rede corporativa. Ao contrário do software VPN tradicional, o VIA oferece uma experiência de usuário final Zero
Touch e configura automaticamente as configurações WLAN nos dispositivos de clientes. VIA é completamente Wi-Ficiente.
As organizações de TI podem ter visibilidade de métricas não-RF (RADIUS, DHCP e servidor DNS), que
não só lhes dá visibilidade de ponta a ponta numa experiência de usuário sem fio, mas também lhes
permite prever problemas de conectividade antes que os usuários sejam impactados.
Além de analisar o tráfego real que flui através da rede, o Clarity também permite aos administradores
de WLAN simular o tráfego para identificar interrupções de serviço e problemas de desempenho antes
que os usuários os experimentem. Este fluxo de trabalho proativo pode ser on-demand ou agendado
em milhares de locais.
Nota: este é um recurso com licença opcional.

OPERAÇÃO SIMPLIFICADA

A nova UI em ArubaOS 8 vem com um visual moderno e fluxo

Em contraste com o ArubaOS 6, onde ele opera num

de trabalho rápido que é muito mais simples de usar. Os

modelo de configuração plana contendo configuração

seguintes recursos do ArubaOS 8 simplificam as operações de

global e local, o ArubaOS 8 usa uma arquitetura centralizada

rede:

multi-camada sob uma nova UI que fornece uma clara

Licenciamento Centralizado com grupos: A equipe de TI

separação entre as funções de gerenciamento, controle e

pode gerenciar todas suas licenças a partir de um local

encaminhamento. A configuração completa para o Mobility

centralizado com licenciamento centralizado, seja a partir do

Conductor e dispositivos gerenciados é estabelecida a partir

Mobility Conductor ou do Mater Controller. No novo

de uma localização centralizada - proporcionando melhor

ArubaOS 8, ampliamos essa capacidade para incluir o

visibilidade e monitoramento, bem como simplificando e

licenciamento centralizado com grupos. Para alguns clientes

racionalizando o processo de configuração e minimizando a

que têm financiamento separado para diferentes grupos

repetição.

dentro de sua corporação, têm a opção de simplesmente
atribuir licenças para cada grupo para que sejam
gerenciados e consumidos por eles mesmos.
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Zero touch provisioning (ZTP): O ZTP automatiza a

HABILITAÇÃO DO ACESSO UNIFICADO

implantação de APs e dispositivos gerenciados. O Plug-n-play

A Aruba permite que qualquer usuário, independentemente da

permite a implantação rápida e fácil e operações simplificadas,

localização física, com ou sem fio, acesse com segurança a rede

reduz custos e limita os erros de provisionamento. ZTP foi

corporativa com uma experiência consistente e constante.

introduzido em 7xxx Mobility Controllers e agora no ArubaOS 8

Políticas uniformes de segurança e acesso são aplicadas aos

estamos estendendo a capacidade de incluir 72xx Mobility

usuários na sede, filiais, escritórios domésticos e na rua. Os

Controllers. O Mobility Controller recebe sua configuração local,

usuários e dispositivos aderem à rede através de dispositivos

global e limites de licença do controlador mestre ou do Mobility

simples de acesso leve ou software, que se conectam de forma

Conductor e provisiona-se automaticamente.

segura e automática aos Mobility Controllers.

Imagem 1: UI novo de ArubaOS 8

ESTRUTURA DE ACESSO UNIFICADA
Método de conectividade do
usuário

• Wi-FI de nível empresarial seguro
• Ethernet com fio
• Acesso remoto VPN

Método de conexão de AP

• Nuvem IP privada ou pública
- Ethernet
- WAN sem fio (EVDO, HSDPA)
• Malha Wifi (ponto-a-ponto e ponto-a-multiponto)

Encaminhamento de tráfego

• Centralizado-Todos os fluxos de tráfego dos usuários para um Mobility Controller
• Direcionado pela política - O tráfego do usuário é encaminhado seletivamente para um Mobility
Controller ou com ponto local, dependendo do tipo de tráfego e da política.

Criptografia Wi-fi

• Centralizado - O tráfego é criptografado entre os dispositivos e o Mobility Controller
• Distribuído - O tráfego é criptografado entre o dispositivo e o AP
• Abrir - sem criptografia

Integração com redes existentes

• Integração de camada 2 e camada 3 - Os Mobility Controllers podem alternar ou rotear o tráfego numa base por VLAN
• Rapid Spanning Tree - habilita a convergência de camada 2 rápida
• OSPF - Integração simples com topologias de roteamento existentes
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Comandados por ArubaOS 8, os Mobility Controllers

Ao aproveitar o Mobility Conductor, o roaming contínuo em

gerenciam os dispositivos de acesso Aruba e o software de

grandes campi é ativado através de Controller Clustering. Os

acesso. Eles também gerenciam imagens de software,

usuários não experimentam atrasos em movimento num

configurações e estados de conexão do usuário e aplicam

grande campus enquanto usam aplicativos de missão crítica

políticas. Toda a infra-estrutura - com e sem fio é controlada

como o Skype para chamadas de negócios. Todos os

por um painel de vidro da Aruba AirWave, que permite que a

controladores num cluster trabalham juntos para gerenciar os

TI gerencie o aplicativo e a experiência do dispositivo dos

usuários. Um usuário pode percorrer 10.000 access points

usuários em várias gerações de redes de vários fornecedores.

sem nunca obter um novo endereço IP, reautenticar ou perder

Com visibilidade de tudo o que afeta os acordos de nível de

informações de estado do firewall.

serviço (SLAs) de mobilidade e sem fio, a AirWave permite
planejar proativamente a capacidade, visualizar o

SEGURANÇA SEM FIO EM TODA A REDE

desempenho do cliente e solucionar problemas de aplicativos

Para proteger a rede corporativa, o ArubaOS 8 executa

antes de obter um bilhete de helpdesk.

autenticação, controle de acesso e criptografia para usuários
e dispositivos. Com a arquitetura de Aruba, a autenticação é

ARQUITETADO PARA MOBILIDADE CONTINUA

padrão e pode ser implementada para redes com e sem fio.

Os usuários empresariais exigem cada vez mais acesso à rede

Para redes sem fio, 802.1X é um componente dos protocolos

enquanto se movem de um local para outro. Para redes Wi-Fi,

WPA2 e 802.11i amplamente reconhecidos como de última

o ArubaOS oferece conectividade continua à medida que os

geração para a segurança Wi-Fi.

usuários se movem pela rede. Com tempos sem interferência

O ArubaOS suporta AAA FastConnect, que permite que as

em roaming de 2-3 milissegundos, aplicativos sensíveis a
atraso e persistentes, como voz e vídeo, que são
ininterruptas.
O ArubaOS integra as funções do proxy mobile IP e proxy
DHCP, permitindo que os usuários percorram entre subredes, portas, APs e controladores sem software de cliente
especial. Isso garante um desempenho uniforme mesmo

partes criptografadas das trocas de autenticação 802.1X
sejam finalizadas no Mobility Controller, permitindo que ele
se federe entre diferentes armazenamentos de identidade,
incluindo RADIUS e LDAP. Suportando PEAP-MSCHAPv2,
PEAP-GTC e EAP-TLS, o AAA FastConnect elimina o requisito
de servidores de autenticação externos para serem
compatíveis com 802.1X.

quando os usuários percorrem longe do AP no qual eles se

Para clientes sem WPA, VPN ou outro software de segurança,

conectaram inicialmente e movem-se pela rede fazendo seus

o Aruba suporta um portal baseado na web que fornece

trabalhos.

autenticação segura baseada no navegador. A autenticação

VLAN de grupo é outro recurso de alcance de acesso
poderoso que simplifica o design da rede. Em vez de puxar os
VLANs para o alcande da rede, eles são centralizados no

de portal cativa é criptografada usando SSL, e pode suportar
usuários registrados com um login e senha ou usuários
convidados que fornecem apenas um endereço de e-mail.

Mobility Controller e tunelado para os APs. Isto tem grandes

Para se proteger contra dispositivos sem fio não certificados,

vantagens, incluindo redução da complexidade de

os algoritmos de classificação de AP rogue de Aruba

configuração de rede e diâmetro de árvore de expansão. A

permitem que o sistema diferencie com precisão entre

associação de usuários de VLANs é equilibrada de carga para

access points rogue ameaçadores conectados à rede e

manter o desempenho de rede ótimo enquanto grandes

access points interferentes próximos. Uma vez classificados

grupos de usuários movem-se na rede.

como rogue, estes APs podem ser automaticamente

O alcance de acesso unificado de Aruba também se estende
da empresa a locais remotos - sobre WANs privadas ou
usando a Internet pública - dando aos usuários a mesma
experiência de acesso, independentemente do local. Para
conectar usuários que estão longe da Infra-estrutura da rede
corporativa, os Mobility Controllers funcionam como
concentradores VPN padrão, conectando os usuários
remotos através do mesmo acesso e estrutura de segurança
que outros usuários corporativos.

desativados através da rede sem fio e com fio. A classificação
e contenção de AP rogue está disponível dentro da base
ArubaOS e não requer o licenciamento adicional de Mobility
Controller.
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Como a web se tornou um lugar essencial, mas perigoso,

O AOS 8 suporta apenas a filtragem de URL e a reputação de

queremos poder determinar rapidamente o tipo de sites que

URL neste momento.

os usuários estão visitando e avaliar a ameaça relativa que
esses sites representam para a rede e seus usuários. Para
fazer isso no modo mais preciso e atualizado possível, o
ArubaOS 8 inclui uma política de conteúdo da Web de
subscrição opcional e reputação para filtragem de URLs,
reputação de IP e geolocalização, que podem ser usados para

Para uma proteção abrangente contra intrusos sem fios, o
módulo RFProtect para Mobility Controllers permite a proteção
contra redes ad hoc, ataques man-in-the-middle, ataques de
negação de serviço (DoS) e muitas outras ameaças, permitindo
a detecção de assinatura de intrusão sem fio.

bloquear e limitar a taxa de transferência com políticas.
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• IEEE 802.1X (EAP, LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-POTP,
EAP-GTC, EAP-TLV, EAP-AKA, EAP-Experimental, EAP-MD5)
• RFC 2548 Microsoft vendor-specific RADIUS attributes
• RFC 2716 PPP EAP-TLS
• RFC 2865 RADIUS authentication
• RFC 3579 RADIUS support for EAP
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS guidelines
• RFC 3748 extensible authentication protocol
• MAC address authentication
• Web-based captive portal authentication
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Portal cativo baseado na Web (SSL)

Allows flexibility in authentication methods

Gestão integrada de acesso de visitantes

Fornece opções seguras de acesso de visitantes

VPN site-a-site

O túnel IPsec é estabelecido entre o Mobility Controller e os dispositivos IPsec. Suporte
de autenticação para X.509 PKI, IKEv2, IKE PSK, IKE de modo agressivo.

Internal database
LDAP/SSL secure LDAP
RADIUS
TACACS+
Tested authentication server interoperability:
-- Microsoft Active Directory (AD)
-- Microsoft IAS and NPS RADIUS servers
-- Cisco ACS, ISE servers
-- Juniper Steel Belted RADIUS, Unified Access servers
-- RSA ACE/Server
-- Infoblox
-- Interlink RADIUS Server
-- FreeRADIUS

CCMP/AES
WEP 64- and 128-bit
TKIP
SSL and TLS:
-- RC4 128-bit
-- RSA 1024-bit
-- RSA 2048-bit
• L2TP/IPsec (RFC 3193)
• XAUTH/IPsec
• PPTP (RFC 2637)
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Imagem 2: Painel de controle de WebCC
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VSIBILIDADE DO APLICATIVO E SEGURANÇA
BASEADA NAS FUNÇÕES
A licença ArubaOS PEF melhora a segurança centrada no
usuário, a visibilidade do aplicativo e o controle. Ele traz o
poder de um firewall de mobilidade de próxima geração para o
alcance sem fio, onde a maioria de tráfego de usuários
primeiro toca a rede. Ele usa Deep Packet Inspection (DPI) para
classificar e otimizar o tráfego e lhe dá total visibilidade de
tráfego através de um painel simples.
O PEF simplifica e melhora a segurança de acesso adicionando
segurança baseada em identidade total com controles de
firewall integrados aplicados por usuário no perímetro sem fio.
Isso permite que o ArubaOS crie um perímetro de segurança
em torno de cada usuário ou dispositivo, controlando
rigorosamente como esse usuário ou dispositivo pode acessar
recursos de rede empresarial.
O AppRF, parte da licença PEF, traz conhecimento e controle
de aplicativos para WLAN. Ao fornecer visibilidade nos tipos de
tráfego que se executam na rede Wi-Fi, o AppRF permite aos
administradores entender o que o tráfego de usuário está
consumindo o recurso aéreo vital. O AppRF também fornece
controle sem precedentes sobre esse tráfego, permitindo
controles flexíveis e poderosos que deixam aos
administradores escolher que tráfego é permitido no ar para
mais de 2.500 aplicativos, para quais usuários, e em que
prioridade.
Agora, no ArubaOS 8, estamos estendendo os recursos do
AppRF, adicionando a capacidade para os clientes definirem
categorias de aplicativos e aplicativos personalizados - AppRF
Customization. Isso permitirá que os clientes apliquem uma
política para a categoria personalizada e todos os aplicativos
associados com essa categoria, e priorizem o tráfego de
aplicativos personalizados para obter uma melhor experiência
de usuário sem precisar esperar que a Aruba implemente a
personalização numa futura versão de software.

MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO PARA A
COLABORAÇÃO DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS
(UCC)
A força de trabalho de hoje prefere a liberdade e colaboração do
UCC móvel. A solução UCC de Aruba oferece uma melhor
experiência ao usuário ao classificar e monitorar automaticamente
a qualidade da rede para os seguintes aplicativos: Apple FaceTime,
Alcatel Lucent New Office Environment (NOE), Microsoft Lync /Skype
para Negócios, Cisco Jabber, Cisco Skinny Call Control Protocol
(SCCP), Spectralink Voice Priority (SVP), SIP, H.323, Vocera e
Chamadas Wi-Fi por Celular.
A solução Aruba Skype for Business aproveita a integração do SDN
com a tecnologia Microsoft Skype for Business e AppRF para aplicar
qualidade de serviço (QoS) e melhor visibilidade para garantir uma
experiência de comunicações unificadas previsível. O ArubaOS 8
aprimora ainda mais a solução UCC e apresenta os seguintes
recursos do UCC:
• O suporte Cisco Jabber oferece QoS e visibilidade para voz,
vídeo-chamadas e sessões de compartilhamento de desktop
feitas usando uma versão não criptografada do cliente Cisco
Jabber.
• O suporte à Multi-Application Layer Gateway (ALG) permite que
múltiplos aplicativos sejam executados simultaneamente no
mesmo dispositivo do cliente a ser identificado e priorizado.
Suporta um máximo de 10 aplicativos executados
simultaneamente num dispositivo de um cliente.
À medida que as chamadas Wi-Fi se tornam mais frequentes, é
necessário preparar e reavaliar o design da rede Wi-Fi interna, os
handoffs, a QoS e as metas de cobertura de RF. O ArubaOS 8
melhora a cobertura Wi-Fi interna e aplica a qualidade de serviço,
bloqueia ou garante chamadas e dá visibilidade ao bem-estar do
cliente, proporcionando uma experiência de voz para os clientes.
Além de melhorar a alta qualidade de serviço, Aruba também
oferece visibilidade em chamadas Wi-Fi por usuário, por dispositivo e
por portador.

VISIBILIDADE DO APLICATIVO E SEGURANÇA BASEADA NAS FUNÇÕES
Característica

Benefício

Políticas globais baseadas nas funções

Simplicidade para controlar todo o tráfego do usuário com um único comando,
flexibilidade para controlar exatamente quais usuários podem executar quais aplicativos.

Mais de 2.500 aplicativos

Visibilidade e controle altamente granular.

19 categorias de aplicativos

Simplifique o controle sobre diferentes tipos de tráfego

Aplique tags de qualidade de serviço (QoS)

Priorize um aplicativo sobre outro

Bloqueie aplicativos indesejados

Conserve a largura de banda e interrompa atividades indesejadas

Limites de taxa para aplicativos ou categorias
de aplicativos

Permite o tráfego não essencial enquanto o impede de aplicativos fortes de missão
critica
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Imagem 3: Painel de controle UCC em ArubaOS 8

WLAN ADAPTIVO DE NÍVEL EMPRESARIAL
O acesso para dispositivos móveis e aplicativos, em qualquer
momento e em qualquer lugar, é um requerimento no
mundo dos negócios de hoje. A entrega confiável desse
acesso requer uma WLAN que ativamente gere o espectro
de frequência de rádio (RF) em sintonia com o próprio
ambiente móvel dinâmico.
Adaptive Radio Management (ARM) technology, é uma
tecnologia comprovada e patenteada que utiliza controles de
infra-estrutura automatizados para gerenciar todo o espectro
de RF. O ARM ajusta dinamicamente o ambiente de RF para
maximizar a estabilidade e a previsibilidade do Wi-Fi,
assegurando um desempenho ideal para todos os clientes e
aplicativos, incluindo a visibilidade e o controle do Microsoft
Skype individual para voz, vídeo, compartilhamento de
desktop e fluxo de chat corporativo.

Com o ARM, os usuários obtêm uma experiência de usuário
consistentemente positiva - sem nenhuma intervenção de TI.
O ArubaOS 8 aprimora ainda mais a tecnologia Adaptive
Radio Management (ARM) com o AirMatch – o novo sistema
de otimização de RF.
AirMatch no Mobility Conductor, foi criado com o ambiente RF
moderno em mente. AirMatch é sintonizado para ambientes
ruidosos e de alta densidade com escasso espaço de ar limpo
ou livre. Ele reúne estatísticas de RF para as últimas 24 horas
e proativamente otimiza a rede para o dia seguinte. Com o
canal automatizado, largura de canais e otimização de energia
de transmissão, AirMatch garante o uso de canal uniforme,
auxilia na mitigação de interferência e maximiza a capacidade
do sistema.

Benefícios de AirMatch
Atribuição de canal uniforme

Fornece distribuição uniforme de rádios através de canais disponíveis, mitigação de
interferência e capacidade máxima do sistema.

Ajuste dinâmico da largura do canal

Ajusta dinamicamente entre 20MHz, 40MHz e 80MHz para corresponder à densidade de
seu ambiente.

Ajuste automático da potência de transmissão

Examina toda a cobertura WLAN e ajusta automaticamente a potência de transmissão
dos APs para garantir a melhor cobertura e experiência do usuário.
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FIABILIDADE MELHORADA E EXPERIÊNCIA DO

REDE REMOTA PARA FILIAIS E TELETRABALHADORES

USUÁRIO

As soluções de rede remota e de filiais de Aruba oferecem uma

O tráfego massivo está atingindo a rede de dispositivos móveis, IoT
e aplicativos críticos. Os usuários esperam não ter interrupções em
sua experiência móvel com falhas do controlador ou quando eles
estão em movimento num grande campus. O ArubaOS 8 fornece
um conjunto robusto de recursos de alta disponibilidade listados
abaixo projetados para minimizar tempo de inatividade em caso
de falha do controlador.
No Mobility Conductor, o Controller Clustering permite que até 12
controladores sejam agrupados numa implantação de WLAN no
campus e forneça failover sem falha. Os usuários não notarão
nenhum problema no caso raro de uma falha do controlador. As
chamadas de voz, vídeo e transferências de dados continuarão
sem impacto visível. As informações da sessão do usuário são
compartilhadas entre os controladores do cluster, garantindo que
não há um ponto de falha para qualquer usuário.

maneira simples, segura e econômica de ampliar a rede
corporativa para escritórios, clínicas, lojas, SOHOs e
teletrabalhadores. O ArubaOS integra recursos para filiais no
Mobility Controller, incluindo terminação de VPN em Mobility
Controllers baseados no campus ou centro de dados e serviços
WAN em Mobility Controllers implantados como um gateway de
filial.
Os Mobility Controllers no campus tratam todas as
configurações complexas, gestão, atualizações de software,
autenticação, detecção de intrusão e tarefas de terminação de
site remoto; enquanto os Mobility Controllers na filial
administram tarefas de gateway, como roteamento baseado em
diretivas, compressão e funções de rede local. Em filiais menores
ou casos de uso remoto, as redes corporativas podem ser
ampliadas com Remote Access Points (RAPs) acessíveis ou
ativos com os serviços VPN de Aruba Virtual Intranet Access
(VIA).

Modos de Implantação de Alta Disponibilidade
Active/Active (1:1)

Cada Mobility Controller normalmente serve 50% da sua capacidade nominal. O primeiro funciona
como um modo de espera para APs servidos por um segundo controlador e vice-versa. Se um
controlador falhar, seu APs transfere para o outro controlador, garantindo alta disponibilidade
para todos os APs.

Active/Standby (1+1)

Um Mobility Controller encerra todos os APs, enquanto o outro controlador funciona como um
modo de espera. Se o controlador primário cair, os APs mover para o controlador de espera.

N+1

Múltiplos Mobility Controllers ativos são apoiados por um único controlador de espera.

Característica

Benefício

O AP estabelece canais de comunicação
simultânea com Mobility Controllers ativos e
em espera

Failover instantâneo para o Mobility Controller redundante quando falha o primeiro

Durante um failover, os APs não desligam
os rádios

SSID sempre disponível

A solução funciona em redes de camada 3

Nenhuma topologia especial é necessária

Sincronização do estado do cliente

As credenciais são armazenadas em cache, eliminando a necessidade de reautenticação e
sobrecarga do servidor RADIUS.

N+1 oversubscription

Simplifica a configuração e reduz o número de Mobility Controllers necessários.
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TELETRABALHADORES COM ACCESS POINTS REMOTOS
Provisionamento Zero-touch

Os administradores podem implantar RAPs sem nenhuma pré-configuração.
Simplesmente envie-o para o usuário final

Sem fio e com fio

Os usuários conectam-se a RAPs via Ethernet com fio, Wifi ou ambos.

Autenticação Flexível

802.1X, portal cativo, autenticação de endereço MAC por porta e por usuário.

Gestão centralizada

Nenhuma configuração local é feita em APs - A configuração e gestão são feitos pelo
Mobility Controller.

Conexão LTE WAN 3G/4G

Os RAPs suportam adaptadores WAN sem fio USB (EV-DO, HSDPA) para conectividade
com Internet primária ou backup.

Encaminhamento de tráfego FlexForward

• Centralizado - todos os fluxos de tráfego do usuário para um Mobility Controller.
• Localmente conectado - Todo o tráfego do usuário é conectado através do dispositivo de acesso ao
segmento LAN local.
• Direcionado pela política - O tráfego do usuário é encaminhado seletivamente ao Mobility Controller ou
conectado localmente,dependendo do tipo de tráfego/política (requer licença de PEF).

Segurança empresarial

Os RAPs autenticam-se em Mobility Controllers usando certificados X.509, depois
estabelecem túneis IPsec seguros.

Reserva de largura de banda de Uplink

Define a largura de banda reservada para protocolos de aplicativos sensíveis à perda, como voz.

Diagnóstico local

No caso de uma chamada para o help desk, os usuários locais podem navegar num URL
predefinido para acessar o diagnóstico completo do RAP.

Portal de malha remota

Um RAP também pode atuar como um portal de malha, fornecendo links sem fio para APs derivadas.

APs suportados

RAP-3, RAP-100 series, RAP-155, AP-105, AP-220 series, AP-130 series, AP-110 series,
AP-100 series, AP-90 series, AP-175 series

Velocidade de ligação mínima exigida

64 kbps por SSID

Protocolo de criptografia
(Rap para o Mobility
Controller) AES-CBC-256
(dentro de IPsec
ESP)
REMOTE
NETWORKING
FOR BRANCH
OFFICES

FILIAL/TELETRABALHADOR

AND TELEWORKERS
CENTRO DE DADOS EMPRESARIAIS

SERVIÇOS DE INTERNET

BRANCH OFFICE
FILIAL
PONTO DE SAÍDA DE INTERNET

IMPRESSORA
SERVIDOR

DESKTOP

SWITCH DE ACESSO

FIREWALL

AP REMOTA (RAP)

MOBILITY CONTROLLER

COMPUTADOR SMARTPHONE
PORTÁTIL

VOZ

KEY

ESCRITIOR/ REDE LOCAL

REDE DE VOZ

REDE EMPRESARIAL

ﬁgure 2.8_071614

Os RAP de Aruba fornecem conectividade móvel segura para filiais e escritórios domésticos.
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CONECTIVIDADE SIMPLES E SEGURA PARA
PROFISSIONAIS EM VIAGENS
Os usuários que precisam acessar recursos da empresa
enquanto estiverem longe do escritório geralmente dependem
do software cliente VPN, que se conecta a um concentrador
VPN localizado numa DMZ da empresa.
Com Aruba, os usuários VPN remotos são tratados como
qualquer outro usuário. Eles aproveitam as mesmas políticas
de acesso e definições de serviço usadas na sede ou numa
implantação de RAP na filial.

Os Mobility Controllers agem como concentradores VPN,
eliminando a necessidade de uma infra-estrutura de acesso
paralelo.
O ArubaOS é compatível com vários clientes VPN populares e
clientes VPN integrados nos principais sistemas operacionais
de clientes. Ele também fornece o cliente VIA opcional, que
pode ser instalado em dispositivos Android, iOS, Mac OS X e
Windows.
Ao unir redes de acesso, a configuração de políticas e de
acesso unifica-se, a experiência do usuário melhora,
reduzem-se as chamadas de helpdesk e as despesas de TI.

Conectividade segura para acesso remoto
Suporte testado ao cliente

• Cliente Aruba VIA em Windows
• Clientes VPN Cisco e Nortel
• OpenVPN, cliente nativo de Apple/ Windows

Protocolos VPN

• L2TP/IPsec (RFC 3193)
• XAUTH/IPsec
• PPTP (RFC 2637)

Autenticação

•
•
•
•
•

Usuário/senha
X.509 PKI
RSA SecurID
Cartão Inteligente
Multi-factor

MESH EMPRESARIAL SEGURO
A solução de mesh ou malha empresarial segura de Aruba
fornece um design flexível e sem fios que permite que os APs
sejam colocados onde quer que sejam necessários - tanto no
interior como no exterior. A ausência de cabos de fibra ou
cabo reduz significativamente os custos de instalação da
rede e requer menos portas Ethernet.
A solução integra-se totalmente com a estrutura de acesso
unificado de Aruba, permitindo uma única rede corporativa
que os usuários percorrem onde quiser. A malha empresarial
segura está baseada em software programável e não requer
hardware especializado; qualquer AP 802.11n ou 802.11ac
Aruba interior ou robusto exterior pode funcionar como um
AP mesh.
A malha empresarial segura pode suportar todas as
necessidades sem fios empresariais, incluindo acesso Wi-Fi,
proteção contra intrusão sem fios simultânea, backhaul sem
fios, ponto LAN, e conectividade ponto a multiponto, tudo
com uma única infra-estrutura comum.
Esta é uma excelente solução para aplicativos de
conectividade, incluindo conectividade entre edifícios,
mobilidade de campus ao ar livre, escritórios sem fios, e
back-up de linha fixa; tais como monitoramento de vídeo e
áudio, alarmes e sinais de coação, e aplicativos industriais e
redes de sensores.

Através da tecnologia de controle cooperativo, Aruba usa um
algoritmo de gestão de link inteligente para otimizar rotas de
tráfego e links.
Os APs mesh comunicam-se com seus vizinhos e anunciam
uma série de atributos de RF e link - como custo de link, custo
de rota, custo de nó, carga - que lhes permitem fazer a
seleção inteligente da melhor rota a tomar para o aplicativo.
As rotas mesh e links automaticamente ajustam-se em caso
de alta carga ou interferência. Além disso, as tags de
aplicativos para tráfego de voz e vídeo são compartilhadas
para garantir que o tráfego sensível à latência é priorizado em
relação aos dados.
A tecnologia de controle cooperativo também fornece
funcionalidade de auto-recuperação para a rede mesh no
caso de bloqueio de rota ou falha de AP.
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SECURE ENTERPRISE MESH

PONTO
MESH

PORTAL
MESH
ROOT

PONTO
MESH

PONTO
MESH

MOBILITY CONTROLLER

PORTAL MESH
REDUNDANTE

PONTO
MESH

PONTO
MESH

CHAVE
COBERTURA WLAN RF

ROTA MESH

COBERTURA MESH RF

LINK MESH

ﬁgure 2.9_071614

Solução Mesh Empresarial Segura de Auba

Solução Mesh Empresarial Segura de Aruba
Suporte amplo de aplicativos

Acesso Wi-Fi, proteção contra intrusão sem fio simultânea, backhaul sem fio, ponto LAN e
conectividade ponto-a-multiponto.

Acesso unificado à rede

Integra redes mesh com WLANs de campus e filiais. Os usuários percorrem sem
problemas entre redes Wi-Fi de filiais e campus e redes mesh.

Control cooperativo

A gestão inteligente do link de RF determina a rota de desempenho ótimo e permite
à rede sua auto-organização

Auto-reparação

A malha de auto-reparação resiliente resolve uma situação de rota quebrada ou falha de AP.

Mesh clustering

Suporta escalabilidade ao permitir que uma grande malha seja segmentada em clusters
altamente disponíveis.

Criptografia centralizada

Dados criptografados de ponta a ponta, de cliente a núcleo, com proteção para a rede
embora um AP de malha seja roubado.

Gestão centralizada

Todos os nós de malha são configurados e controlados centralmente por Mobility
Controllers. Nenhuma gestão local é necessária.

Ferramentas extensas de suporte gráfico

A visualização completa da rede inclui mapas de calor de cobertura, cálculo de
orçamento de link automático, planos de chão e mapas com topologia de rede.

Design baseado em padrões

Mesh ou malha empresarial segura baseada em princípios de design de IEEE 802.11s.
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GESTÃO, CONFIGURAÇÃO E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
A configuração, gestão e solução de problemas do Mobility
Controller são fornecidas por meio de uma GUI baseada em
navegador e uma interface de linha de comando que estará
familiarizada com qualquer administrador de rede.
ArubaOS também se integra com a AirWave, que facilita a
gestão durante todos os estágios do ciclo de vida da WLAN desde o planejamento e implantação até o monitoramento,
análise e solução de problemas. A AirWave também fornece
uma análise de tendências a longo prazo, ferramentas de
integração de helpdesk e relatórios personalizáveis.

Todos os APs e Mobility Controllers, mesmo aqueles
distribuídos em filiais ou escritórios regionais, podem ser
configurados centralmente e gerenciados a partir de um
console só. Para facilitar a configuração de tarefas comuns,
os assistentes intuitivos baseados em tarefas guiam o
administrador da rede através de cada etapa do processo.
Os Mobility Controllers podem ser implementados em
configurações redundantes baseadas em VRRP 1: 1 e 1:n
com suporte ao centro de dados redundante. Quando
implementado em topologias de Camada 3, o protocolo de
roteamento OSPF permite o aprendizado automático de
rotas e a distribuição de rotas para convergência rápida.

Gestão e Configuração de redes sem fio
Configuração baseada na rede

Permite que qualquer administrador com um navegador da Web padrão gerencie o sistema.

Linha de comando

Console e SSH

Syslog

Suporta vários servidores, vários níveis e várias instalações

SNMP v2c

Sim

SNMP v3

Processa o padrão SNMP com segurança criptográfica.

Configuração centralizada de Mobility
Controllers

Um Conductor Mobility Controller designado pode configurar e gerenciar
vários controladores locais downstream.

VRRP

Suporta alta disponibilidade entre vários Mobility Controllers.

Suporte de centro de dados redundante

Sim - os dispositivos de acesso podem ser configurados com endereços IP para
controladores de backup.

OSPF

Sim - suporte a modo de stub para aprendizagem de rota padrão ou injeção de
rotas locais num roteador upstream.

Rapid Spanning Tree Protocol

Sim - fornece convergência de camada 2 rápida.

SUPORTE ARUBAOS PARA IPV6
Com a diminuição dos endereços IPv4 disponíveis, as
organizações estão planejando ou já iniciaram implantações
de IPv6 em suas redes.
Enquanto IPv4 e IPv6 definem como os dados são
transmitidos através de redes, o IPv6 adiciona um espaço de
endereço muito maior do que o IPv4 e pode suportar bilhões
de endereços IP únicos.

À medida que as organizações passam de IPv4 para IPv6, o
equipamento de rede deve suportar a interoperabilidade dualstack do IPv6 dentro de uma rede IPv4 ou implementações
completas dentro de um ambiente IPv6 puro.
O ArubaOS facilita a implantação de Mobility Controllers e APs
nos ambientes de IPv6 e dual-stack atuais. Quase todas as
funções, com exceção do IPsec, podem ser implementadas no
modo IPv6 nativo. Todos os aspectos da gestão,
monitoramento e firewall são totalmente IPv6-cientes.

Suporte IPV6
IPV6 IPsec

Sim

Gestão em IPv6

GRE, SSH, Telnet, SCP, Web UI, FTP,TFTP, Syslog, SNMP

Servidor DHCP IPv6

Sim

Portal cativo em IPv6

Sim

Suporte para endereço de interface VLAN IPv6 no Mobility Controller Sim
Suporte para comunicação de AP-Mobility Controller em IPv6

Sim

Firewall certificado USGv6

Sim
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CONTROLES DE CONTEXTO-AWARE

Esses recursos relacionados à voz podem incluir comandos

O Suporte para 802.11e e Wi-Fi Multimedia (WMM) garante
QoS sem fio para aplicativos sensíveis ao atraso com
mapeamento entre tags WMM e filas internas de hardware.

como adiar o ARM scanning durante uma chamada e priorizar

Os Mobility Controllers permitem o mapeamento de 802.1p e
tags IP DiffServ para filas de hardware para QoS com fio e
podem-se instruir para aplicar determinadas tags 802.1p e IP
DiffServ a diferentes aplicativos sob solicitude.
Com a adição do módulo PEF de Aruba, os protocolos de voz
sobre IP - incluindo o Lync, o protocolo de iniciação de sessão
(SIP), a Spectralink Voice Priority (SVP), o Alcatel New Office
Enviroment (NOE), Vocera e Skinny Call Control Protocol
(SCCP) - são seguidos dentro do Aruba Mobility Controller. A
tecnologia de fingerprinting do aplicativo de Aruba permite
que os Mobility Controllers sigam protocolos de sinalização
criptografados.
Uma vez que estes fluxos são identificados, Aruba WLANs
prioriza-os para a entrega no canal sem fio e solta
características relacionadas com a voz.

o roaming para clientes que estão envolvidos numa ligação
ativa. Isso é fundamental para permitir a implantação em larga
escala de comunicações de voz corporativas por Wi-Fi.
Além disso, o ArubaOS agora inclui a tecnologia de
fingerprinting de dispositivos, permitindo que administradores
de rede atribuam políticas de rede em tipos de dispositivos,
além dos aplicativos e usuários. O device fingerprinting
proporciona maior controle sobre quais dispositivos podem
acessar a rede e como esses dispositivos podem ser usados.
O ArubaOS pode identificar e classificar dispositivos móveis
como o iPad, iPhone ou iPod da Apple, bem como dispositivos
que executam os sistemas operacionais Android ou
BlackBerry. Esta informação pode ser compartilhada com a
AirWave para visibilidade de rede para todos os usuários,
independentemente da localização ou do dispositivo móvel.

Rede de Controle de Contexto
T-SPEC/TCLAS

Sim

WMM

Sim

Mapeamento de prioridade WMM

Sim

U-APSD (Unscheduled Automatic Power-Save Delivery)

Sim

IGMP snooping para entrega de multicast eficiente

Sim

Aplicativo e device fingerprinting

Sim

CERTIFICAÇÕES
• Wi-Fi Alliance certified (802.11a/b/g/n/d/h/ac, WPA™

PADRÕES SUPORTADOS
Switching e roteamento geral

Personal, WPA™ Enterprise, WPA2™ Personal, WPA2™

• RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers

Enterprise, WMM™, WMM Power Save)

• RFC 1519 CIDR

• FIPS 140-2 validated (when operated in FIPS mode)

• RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)

• Common Criteria EAL-2

• RFC 1122 Host Requirements

• RSA certified

• RFC 768 UDP

• Polycom/Spectralink VIEW certified

• RFC 791 IP

• USGv6 firewall

• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 894 IP over Ethernet
• RFC 1027 Proxy ARP
• RFC 2236 IGMPv2
• RFC 2328 OSPFv2
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• RFC 2338 VRRP

• RFC 2012 SNMPv2 Management Information

• RFC 2460 Internet Protocol version 6 (IPv6)

• RFC 2013 SNMPv2 Management Information

• RFC 2516 Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

• RFC 2578 Structure of Management Information

• RFC 3220 IP Mobility Support for IPv4 (partial support)

Version 2 (SMIv2)

• RFC 4541 IGMP and MLD Snooping

• RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2

• IEEE 802.1D-2004 – MAC Bridges

• RFC 2863 The Interfaces Group MIB

• IEEE 802.1Q – 1998 Virtual Bridged Local Area Networks

• RFC 3418 Management Information Base (MIB) for SNMP

• IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol

• RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)

QoS e Políticas
• IEEE 802.1D – 2004 (802.1p) Packet Priority
• IEEE 802.11e – QoS Enhancements
• RFC 2474 Differentiated Services
Sem fio
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac 5 GHz, 2.4 GHz
• IEEE 802.11d Additional Regulatory Domains
• IEEE 802.11e QoS
• IEEE 802.11h Spectrum and TX Power Extensions for
5 GHz in Europe
• IEEE 802.11i MAC Security Enhancements
• IEEE 802.11k Radio Resource Management
• IEEE 802.11ac Enhancements for Very High Throughput
• IEEE 802.11n Enhancements for Higher Throughput
• IEEE 802.11v Wireless Network Management
(partial support)
Gestão e análise de tráfego
• RFC 2030 SNTP, Simple Network Time Protocol v4
• RFC 854 Telnet client and server
• RFC 783 TFTP Protocol (Revision 2)
• RFC 951 Bootstrap Protocol (BOOTP)
• RFC-1542 Clarifications and Extensions for the
Bootstrap Protocol

• RFC 2660 Secure HyperText Transfer Protocol (HTTPS)
• RFC 1901 1908 SNMP v2c SMIv2 and Revised MIB-II
• RFC 2570, 2575 SNMPv3 user based security, encryption
and authentication
• RFC 2576 Coexistence between SNMP Version 1,
Version 2 and Version 3
• RFC 2233 Interface MIB
• RFC 2251 Lightweight Directory Access Protocol (v3)
• RFC 1492 An Access Control Protocol, TACACS+
• RFC 2865 Remote Access Dial In User Service (RADIUS)
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2869 RADIUS Extensions
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to
remote RADIUS
• RFC 3579 RADUIS Support For Extensible Authentication
Protocol (EAP)
• RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS)
• RFC 2548 Microsoft RADUIS Attributes
• RFC 1350 The TFTP Protocol (Revision 2)
• RFC 3164 BSD System Logging Protocol (syslog)
• RFC 2819 Remote Network Monitoring (RMON) MIB
Segurança e criptografia
• IEEE 802.1X Port-Based Network Access Control

• RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol

• RFC 1661 The Point-to-Point Protocol (PPP)

• RFC 1591 DNS (client operation)

• RFC 2104 Keyed-Hashing for Message

• RFC 1155 Structure of Management Information (SMIv1)

Authentication (HMAC)

• RFC 1157 SNMPv1

• RFC 2246 The TLS Protocol (SSL)

• RFC 1212 Concise MIB definitions.

• RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol

• RFC 1213 MIB Base for Network Management of

• RFC 2403 The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH

TCP/IP-based internets - MIB-II
• RFC 1215 Convention for defining traps for use with
the SNMP

• RFC 2404 The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
• RFC 2405 ESP DES-CBC cipher algorithm with explicit IV
• RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP)

• RFC 1286 Bridge MIB

• RFC 2407 IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP

• RFC 3414 User-based Security Model (USM) for v.3 of the

• RFC 2408 Internet Security Association and Key

Simple Network Management

Management Protocol (ISAKMP)

• RFC 1573 Evolution of Interface

• RFC 2409 Internet Key Exchange (IKE) v1

• RFC 2011 SNMPv2 Management Information Base for the

• RFC 2451 The ESP CBC-Mode Cipher Algorithms

Internet Protocol using SMIv2

• RFC 2661 Layer Two Tunneling Protocol “L2TP”
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• RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol
• RFC 3079 Deriving Keys for use with Microsoft
Point-to-Point Encryption (MPPE)
• RFC 3162 Radius over IPv6
• RFC 3193 Securing L2TP using IPsec
• RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use
with IPsec
• RFC 3706 Dead Peer Detection (DPD)
• RFC 3736 DHCP Services for IPv6
• RFC 3748, 5247 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 3947 Negotiation of NAT-Traversal in the IKE
• RFC 3948 UDP encapsulation of IPsec packets
• RFC 4017 EAP Method Requirements for Wireless LANs
• RFC 4106 GCM for IPSEC
• RFC 4137 State Machines for EAP Peer and Authenticator
• RFC 4306 Internet Key Exchange (IKE) v2
• RFC 4793 EAP-POTP
• RFC 5246 TLS1.2
• RFC 5247 EAP Key Management Framework
• RFC 5281 EAP-TTLS v0
• RFC 5430 Suite-B profile for TLS
• RFC 6106 IPv6 Router Advertisement Options for
DNS Configuration
• IETF Draft RadSec – TLS encryption for RADIUS
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