
• Aruba OS-CX
Criado com OVSDB para suportar um sistema operacional 
centrado no banco de dados e para garantir maior 
disponibilidade, mudanças dinâmicas do processo de 
software a fim de reduzir o tempo de inatividade e, o mais 
importante, desenvolvido com o Linux como sua base.

- Inclui estabilidade, monitoramento independente e 
reinício de módulos de software individuais e funções 
aprimoradas de manutenção de processos de software; 
permite que os módulos de software individuais sejam 
atualizados para maior disponibilidade e suporta funções 
de manutenção aprimoradas. 

FOLHA DE DADOS

SWITCHES SÉRIE ARUBA 
8400
RESUMO DO PRODUTO
As últimas décadas em redes foram definidas por soluções 
de redes estáticas e fechadas projetadas para a era cliente-
servidor. Aruba apresenta o switch de núcleo e agregação 
Aruba 8400, uma solução que muda as regras do jogo e 
oferece uma abordagem flexível e inovadora para lidar com 
as novas demandas de aplicação, segurança e 
escalabilidade da nuvem móvel e da era IoT.

O 8400 está baseado no novo ArubaOS-CX, um sistema de 
software moderno para o núcleo que automatiza e simplifica 
muitas tarefas de redes fundamentais e complexas. Seu 
mecanismo único de análise de rede Aruba fornece a 
capacidade de monitorar e solucionar facilmente problemas 
de rede, sistema, aplicação e segurança, através dos agentes 
simples Python e REST APIs. A capacidade do Motor de 
Análise de Rede vem com uma base de dados de séries 
temporais integrados que permite aos clientes 
desenvolverem módulos de software que permitam a 
solução histórica de problemas, bem como análises de 
tendências históricas, para prever e evitar problemas futuros 
devido a gargalos de escala, segurança e desempenho.

O 8400 fornece uma densidade de porta de 
10GbE/40GbE/100GbE com taxa de linha líder na indústria, 
baixa latência e escalabilidade para suporte de rotas 
completas na Internet. O Aruba 8400 completa o portfólio 
de comutação Mobile First da Aruba com uma solução de 
núcleo e agregação empresarial que garante maior 
desempenho e maior tempo de atividade.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Arquitetura do Produto - Arquitetura distribuída com separação de dados e 
planos de controle.
- Fornece tolerância a falhas aprimorada e facilita a 
operação quase contínua e interrupção zero do serviço 
durante eventos de plano de controle planejados ou não 
planejados. 

• Motor de análise de rede
Uma estrutura integrada de primeira classe para 
segurança e recuperação de rede. Combinando a 
automação completa e os recursos de visibilidade 
profunda do Aruba0S-CX, esta estrutura única permite 
monitoramento, solução de problemas e fácil coleta de 
dados de rede usando agentes de script simples. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Capacidade de comutação de alto desempenho de 

19.2 terabits por segundo (1.2Tbps/slot).
• Alta disponibilidade tipo carrier com gestão, potência e 

estrutura redundante.
• O ArubaOS-CX permite a automatização e a usabilidade 

usando as REST APIs integradas e os scripts Python.
• Monitoramento e visibilidade inteligentes com o Aruba 

Network Analytics Engine (Motor de Análise de Rede 
Aruba).

• O conjunto de características de Camada Avançada 2/3 
inclui BGP, OSPF, VRF e IPv6.

• Chassi 8U compacto com alta densidade, conectividade 
de taxa de linha de 10GbE/40GbE/100GbE

• Agregação de link multi-chassi 
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Desempenho
• Arquitetura totalmente distribuída de alta 

velocidade
Fornece capacidade de comutação de até 19,2 Tbps com 
até 7.142 bilhões de pacotes por segundo (BPPS) para 
throughput; toda comutação e roteamento é realizado 
nos módulos I/O, e atende às demandas de aplicativos 
intensivos em banda larga de hoje e do futuro.

• Design de sistema escalável
Fornece proteção de investimento para suportar 
tecnologias futuras e conectividade de alta velocidade. 

Conectividade

• Conectividade de porta de alta densidade
Oferece até 8 módulos de interface; Ethernet de 32 portas 
de 10 Gigabit com MACsec em HW, um Ethernet de 8 
portas de 40 Gigabit, e um módulo Ethernet de 6 portas 
de 40/100 Gigabit.

• Quadros Jumbo
Permite backups de alto desempenho, sistemas de 
recuperação contra desastres e fornece um tamanho de 
quadro máximo de 9K bytes.

• Loopback
Suporta testes de loopback interno para fins de 
manutenção e aumenta a disponibilidade; a detecção de 
loopback protege contra o cabeamento ou configurações 
de rede incorretas e pode ser ativada por porta ou por 
VLAN para maior flexibilidade.

• Operações, administração e manutenção de Ethernet 
(OAM)
Detecta os problemas de camada de link de dados que se 
apresentaram na "última milha" usando o padrão IEEE 
802.3ah OAM, e monitora o status do link entre 2 
dispositivos.

• Seleção de portas flexível
Fornece combinação de transceptor de fibra e cobre para 
suportar a solução de cobre 1000BASE-T e 10GBASE-T.

• Proteção contra storms de pacotes
Protege contra transmissão desconhecida, multicast 
desconhecido ou storms unicast com limites definidos 
pelo usuário. 

Qualidade do Serviço (QoS)
• Recursos de QoS potente

Suporta as seguintes ações de congestionamento: 
enfileiramento de prioridades (SP) rígido e round 
robin ponderado. 

Resiliência e alta disponibilidade
• Estruturas redundantes e de compartilhamento de 

carga, gestão, montagem de ventiladores e fontes de 
alimentação
Aumenta o desempenho total e a disponibilidade de energia, 
enquanto fornece failover de estado.

• Todos os módulos são hot-swappable (troca a quente) 
Permite substituição de módulos sem impacto em outros 
módulos

• Dados separados e caminhos de controle
Separa o controle de serviços e mantém o processamento de 
serviços isolado; aumenta a segurança e o desempenho.

• Sistema passivo de design
Oferece maior confiabilidade do sistema, já que o backplane 
não possui componentes ativos.

• VRRP
Permite que grupos de dois roteadores suportem-se 
dinamicamente entre eles para criar ambientes roteados 
altamente disponíveis.

• Deteção de link unidirecional (UDLD)
Monitora a conectividade do link e desliga as portas, nas duas 
extremidades, se o tráfego unidirecional for detectado, 
prevenindo loops em redes baseadas em STP.

• IEEE 802.3ad LACP
Suporta até 128 trunks com oito links cada, fornece suporte 
para grupos estáticos ou dinâmicos e algoritmo de hash 
selecionável pelo usuário.

• Fontes de alimentação internas múltiplas
Fornece alta confiabilidade, requerendo apenas duas fontes 
de potência para suportar um Aruba 8400 e adicionando 
mais dois dando a solução de redundância de energia N + N 

Rede virtual privada (VPN)
• Encapsulamento de roteamento genérico (GRE) 

Transfere a conectividade de camada 2 em um caminho de 
camada 3 de forma segura; permite a agregação de tráfego 
de um site para outro.

• Troca de chave de Internet manual ou automática (IKE) 
Fornece troca de chaves manuais ou automáticas 
necessária para os algoritmos utilizados na criptografia ou 
autenticação; o Auto-IKE permite a gestão automatizada da 
troca de chaves públicas, fornecendo os mais altos níveis de 
criptografia. 

Gestão
• Controle de interface de gestão

Ativa ou desativa cada uma das seguintes interfaces,
dependendo das preferências de segurança: porta do
console, porta telnet ou botão de reinicialização.

• CLI padrão da indústria com estrutura hierárquica
Reduz o tempo e as despesas de treinamento e aumenta a
produtividade em instalações para multi-fornecedores.
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• Segurança de gestão
Restringe o acesso a comandos de configuração; oferece
vários níveis de privilégio com proteção de senha; as ACLs
oferecem acesso telnet e SNMP; os recursos de syslog
locais e remotos permitem o registro de todos os acessos.

• SNMP v2c
Suporte para SNMP; fornece suporte total da Base de
Informações de Gestão padrão da indústria (MIB) e mais
extensões privadas.

• Flow® (RFC 3176)
Fornece monitoramento e contabilidade de rede com
velocidade de fio baseado em ASIC escalável sem impacto
no desempenho da rede, o que permite que os operadores
de rede juntem uma variedade de estatísticas sofisticadas
de rede e informações para o planejamento de capacidade
e os fins de monitoramento de rede em tempo real.

• Monitorização remota (RMON)
Usa SNMP padrão para monitorar funções de rede
essenciais e oferece suporte a eventos, alarmes, histórico e
grupos de estatísticas, bem como um grupo de extensão
do alarme privado.

• Suporte de FTP, TFTP e SFTP
Oferece mecanismos diferentes para atualizações de
configuração. O FTP permite transferências bidirecionais
através de uma rede TCP/IP. O FTP trivial (TFTP) é um
método mais simples usando o Protocolo de Datagrama de
Usuário (User Datagram Protocol - UDP); o Protocolo de
Transferência de Arquivos Seguros (Secure File Transfer
Protocol - SFTP) é executado em um túnel SSH para
fornecer segurança adicional.

• Recurso de depuração e amostragem
Suporta ping e traceroute para IPv4 e IPv6

• Protocolo de Tempo da Rede (NTP)
Sincroniza o registro do tempo entre servidores de tempo
distribuído e clientes; mantém o registro do tempo
consistente entre todos os dispositivos dependentes do
relógio dentro da rede para que os dispositivos possam
fornecer diversos aplicativos com base no tempo
consistente.

• Protocolo de descoberta de camada de link IEEE
802.1AB (LLDP)
Informa e recebe informações de gestão de dispositivos
adjacentes em uma rede, facilitando o mapeamento fácil
por aplicativos de gestão de rede.

• Imagens Flash Duplas
Fornece arquivos independentes do sistema operacional
primário e secundário para backup durante a atualização.

• Arquivos de configuração múltipla
Armazena facilmente a imagem flash.

Comutação da Layer 2
• VLAN

Suporta até 4.096 VLANs baseadas em portas ou baseadas em 
1Q IEEE; e suporta VLANs baseadas em MAC, VLANs baseadas 
em protocolos e VLANs baseadas em sub-rede IP para maior 
flexibilidade.

• Tunelamento da Unidade de Dados do Protocolo de Ponto 
(BPDU)
Transmite STP BPDUs de forma transparente, permitindo 
cálculos de árvores corretos entre provedores de serviços, 
WAN ou MANs.

• Espelhamento de portas
Duplica o tráfego da porta (entrada e saída) para uma porta de 
monitoramento local ou remoto; suporta 4 grupos de 
espelhamento, com um número ilimitado de portas por grupo.

• STP
Suporta o STP IEEE 802.1D padrão, o Protocolo de Árvore de 
Abrangência  Rápida (Rapid Spanning Tree Protocol -RSTP) IEEE 
802.1w para convergência mais rápida e o Protocolo de Árvore 
de Abrangência Múltipla (Multiple Spanning Tree Protocol -
MSTP) IEEE 802.1s.

• Protocolo de Gestão de grupo de Internet (Internet Group 
Management Protocol - IGMP) e snooping de Protocolo de 
Detecção de Escuta de Multidifusão (MLD)
Controla e administra a inundação de pacotes multicast em 
uma rede de camada 2.

• Árvore de abrangência Per-VLAN plus
Permite que cada VLAN crie uma árvore de abrangência
(spanning tree) separada para melhorar o uso da largura de 
banda do link em ambientes de rede com várias VLANs.

• Isolação na camada do link de dados com VLANs privadas 
Fornece, através de uma estrutura de VLAN de duas camadas, 
uma camada adicional de proteção, simplificando a 
configuração da rede ao proteger os recursos da VLAN. 

Serviços de Layer 3
• Protocolo de resolução de endereços (Address Resolution 

Protocol - ARP)
Determina o endereço MAC de outro host IP na mesma sub-
rede; suporta ARPs estáticos; ARP gratuito que permite a 
detecção de endereços IP duplicados; ARP de proxy que 
permite a operação ARP normal entre sub-redes ou quando 
as sub-redes são separadas por uma rede de camada 2.

• Ajudante UDP (UDP Helper)
Redireciona transmissões UDP para sub-redes IP específicas 
a fim de evitar a falsificação do servidor.

• Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic 
Host Configuration -DHCP) Simplifica a gestão de grandes 
redes IP e oferece suporte a clientes e servidores; a 
retransmissão do DHCP habilita a operação DHCP nas sub-
redes.

• Sistema de nome de domínio (DNS)
Fornece um banco de dados distribuído que traduz nomes 
de domínio e endereços IP, o que simplifica o design da rede; 
suporta o cliente e o servidor. 
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Roteamento da Layer 3
• Roteamento IPv4 estático

Fornece roteamento IPv4 configurado manualmente.
• Primeiro caminho mais curto aberto (Open Shortest 

Path First - OSPF)
Oferece convergência mais rápida; usa o Protocolo de 
Gateway Interior (Interior Gateway Protocol - IGP) para o 
roteamento do estado do link, que aceita autenticação 
ECMP, NSSA e MD5 para maior segurança e reinicialização 
graceful para recuperação de falhas mais rápida.

• Protocolo de Gateway de Borda 4 (Border Gateway 
Protocol - BGP-4)
Fornece implementação do Protocolo Gateway Exterior
(Exterior Gateway Protocol - EGP) utilizando vetores do 
caminho; usa TCP para maior confiabilidade para o 
processo de descoberta de rota; reduz o consumo de 
largura de banda informando apenas as atualizações 
incrementais; aceita políticas extensivas para maior 
flexibilidade; escala para redes muito grandes.

• Roteamento baseado em políticas
Toma decisões de roteamento com base em políticas 
definidas pelo administrador da rede.

• Otimização do desempenho do IP
Fornece um conjunto de ferramentas para melhorar o 
desempenho das redes IPv4; inclui transmissões 
direcionadas, personalização de parâmetros TCP, suporte 
de pacotes de erros ICNP e recursos de exibição 
extensivos.

• Roteamento estático IPv6
Fornece roteamento IPv6 simples configurado 
manualmente.

• Pilha IP dupla
Mantém pilhas separadas para IPv4 e IPv6 a fim de facilitar 
a transição de uma rede IPv4 só para um projeto de rede 
IPv6 só.

• OSPFv3
Fornece suporte OSPF para IPv6.

• BGP+
Estende o BGP-4 para suportar o Multiprotocolo BGP
(MBGP), incluindo suporte para endereçamento IPv6.

• Multipath de igual custo (ECMP)
Permite vários links de igual custo em um ambiente de 
roteamento para aumentar a redundância do link e a 
largura de banda de escala.

• Tunneling de IPv6
Fornece um elemento importante para a transição do IPv4 
para o IPv6; permite que pacotes IPv6 atravessem redes 
IPv4 somente encapsulando o pacote IPv6 em um pacote 
padrão IPv4; suporta o protocolo do endereçamento do 
túnel automático intra-local  (ISATAP) de 6 a 4 configurado 
manualmente, e túnel do roteador da borda do fornecedor 
IPv6 VPN. 

Segurança
• Lista de controle de acesso (ACL)

Suporta ACLs poderosas para IPv4 e IPv6; as ACLs são 
usadas para filtrar o tráfego a fim de impedir o acesso de 
usuários não autorizados à rede ou para controlar o tráfego 
de rede com o objetivo de proteger os recursos; as regras 
podem rejeitar ou permitir que o tráfego seja encaminhado, 
também podem estar baseadas em um cabeçalho de 
camada 2 ou em um cabeçalho de protocolo de camada 3, e 
podem-se configurar para operar em datas ou horários 
específicos.

• Serviço de usuário dial-in de autenticação remota 
(RADIUS)
Facilita a administração de acesso de segurança usando um 
servidor de autenticação de senha.

• Sistema de controle de acesso do controlador de acesso 
de terminal (TACACS +)
Fornece uma ferramenta de autenticação usando o TCP com 
criptografia do requerimento de autenticação completa, 
fornecendo segurança adicional.

• Segurança da gestão do logon
Ajuda a proteger o logon da CLI, solicitando opcionalmente a 
autenticação do RADIUS ou da TACACS +.

• Secure shell (SSHv2)
Usa servidores externos para fazer login com segurança em 
um dispositivo remoto; com autenticação e criptografia, 
protege contra a falsificação de IP e a intercepção de senha 
de texto simples; aumenta a segurança das transferências 
FTP Seguras (SFTP). 

Convergência
• LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)

Define uma extensão padrão de LLDP que armazena valores 
para parâmetros como QoS e VLAN para configurar 
automaticamente dispositivos de rede, como os telefones IP.

• Multicast com Protocolo Independente (PIM)
Define os modos de multidifusão IPv4 e IPv6 para permitir a 
transmissão de informações de um para muitos e de muitos 
para muitos; suporta PIM Modo Denso (Dense Mode - DM), 
Modo Disperso (Sparse Mode -SM) e Multicast Específico (SSM)

• Protocolo de gestão de grupo de internet (IGMP)
Usa Multicast de Qualquer Fonte (ASM) ou Multicast de fonte 
Específica (SSM) para gerenciar redes multi4cast IPv; suporta 
IGMPv1, v2 e v3.

• Protocolo de descoberta Multicast de ouvinte
Estabelece, mantém e gerencia grupos e redes de multicast 
IPv6; suporta v1 e v2 e utiliza Multicast de Qualquer Fonte
(ASM) ou Multicast Específico (SSM).

• VLAN Multicast
Permite que várias VLANs recebam o mesmo tráfego multicast 
IPv4 ou IPv6, diminuindo a demanda de largura de banda da 
rede e reduzindo vários fluxos para cada VLAN. 
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Informação Adicional
• Apoio à iniciativa ecológica

Fornece suporte para regulamentos RoHS e WEEE

Garantia e suporte
• 1 ano de Garantia

Consulte hpe.com/networking/warrantysummary para 
obter informações de garantia e suporte incluídas na 
compra do seu produto.

• Versões de software
Para encontrar o software para seu produto, consulte
hpe.com/networking/support; para obter detalhes
sobre as versões de software disponíveis com a
compra do seu produto, consulte hpe.com/
networking/warrantysummary.

ESPECIFICAÇÕES
Portas  e slots I/O e 8 slots I/O de módulos

• Suporta um máximo de 256 portas 10GbE (SFP/SFP+),
ou 64 portas 40GbE (QSFP+), ou uma combinação de
48 portas 40/100GbE (QSFP28)

Módulo VoQ
• 1.5GB para JL363A e JL365A
• 3GB para JLH366A

Portas e slots adicionais
• 2 slots de módulos de gerenciamento
• 3 slots de módulos de fábrica
• 4 slots de fontes de alimentação
• JL376A, o pacote “redundante” inclui 2 módulos  

de fábrica, 1 módulo de gestão, 3 fontes para
alimentação N+1

Fontes de alimentação

• 4 slots de fontes de alimentação
• 2 fontes de alimentação como mínimo são requeridas

para um chassi completamente carregado (ou com 8
módulos de linha)

Bandeja do ventilador
• Incluído com o JL376A

Caraterísticas físicas
• Dimensões:

17.4 (largura) x 26 (profundidade)
x 13.8 (h) polegadas (44.1 x 66.0 x 35.1 cm) (8U altura)

• Peso
- Peso de configuração vazia: 76 lbs (34 kg)
- Peso do JL376A: 164 lbs (74 kg)
- Peso de configuração completa: 241 lbs (109 kg)

Montagem e caixa 
• Montagens em um rack padrão EIA de 19 polegadas ou

outro armário de equipamento (hardware incluído);
somente montagem de superfície horizontal

Confiabilidade
• 99.999%

Ambiente
• Operação: 32°F até 104°F (-0°C até 40°C) com 5% até 95%,

sem condensar
• Não-operação: -40°F até 158°F (-40°C até 70°C) com de 5%

até 95%, sem condensar
• Máxima Altitude de operação: Até 10.000 pés (3,048 Km)
• Máxima Altitude de não operação: Até 30.000 pés (9,144 Km)
• Acústica

- Potência de som (LWAd) 7,3 Bel
- Pressão de som (LpAm) (Bystander) 55,6 dB

Caraterísticas elétricas
• Frequência: 47-63  Hz
• Voltagem AC: 90 – 140/180 – 264 VAC
• Voltagem DC
• Corrente: 16 A
• Saída de energia: 2750 W

Segurança
• EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

+A2:2013
• EN62368-1:2014
• IEC 60950-1:2005 Ed.2; Am 1:2009+A2:2013
• IEC62368-1, Ed. 2
• IEC60825:2007 (Aplica para produtos com lasers)
• UL60950-1, CSA 22.2 No 60950-1
• UL62368-1 Ed. 2

Emissões
• VCCI Class A; EN 55022 Classe A; CISPR 22 Classe A; IEC/

EN 61000-3-2;
• IEC/EN 61000-3-3; ICES-003 Classe A; AS/NZS CISPR 22

Classe A; FCC
• (CFR 47, Part 15) Classe A; GB9254
• EN55032:2012 Classe A
• CISPR32:2012 Classe A

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/networking/support/warranty/index.aspx#!&tab=TABCurrent
https://h10145.www1.hpe.com/support/SupportLookUp.aspx
https://h10145.www1.hpe.com/support/SupportLookUp.aspx
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/networking/support/warranty/index.aspx#!&tab=TABCurrent
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/networking/support/warranty/index.aspx#!&tab=TABCurrent
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Imunidade

• Genérico: Diretivo 2014/35/EU
• EN: EN 55024:2010+ A1:2001 + A2:2003; ETSI EN 300 386 

V1.3.3
• ESD: EN 61000-4-2
• Irradiada: EN 61000-4-3
• EFT/Pico: EN 61000-4-4
• Sobretensão: EN 61000-4-5
• Conduzido: EN 61000-4-6
• Frequência de energia do campo magnético: IEC 

61000-4-8
• Interrupções e quedas de tensão:  EN 61000-4-11
• Harmônico: EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2
• Oscilações: EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3  

MTBF (Horas)
• 2271,844, Aruba 8400X 32-portas 10GbE SFP/SFP+ com 

Módulo Avançado MACsec (JL363A)
• 370,024, Aruba 8400X 8-portas 40GbE QSFP+ Módulo 

Avançado (JL365A)
• 301,837, Aruba 8400X 6-portas 40GbE/100GbE Módulo 

Avançado QSFP28  (JL366A)
• 354, 650, Aruba 8400X 7.2Tbps  Módulo de fábrica 

(JL367A)
• 500,465, Aruba 8400 Módulo de gerenciamento (JL368A)
• 10,560,922, Bandeja de ventilador Aruba X731  (JL369A)
• 3,571,429, Aruba 8400 Ventilador para bandeja de 

ventilador X731 (JL370A)
• 2,668,882, Aruba 8400 1 Bandeja de ventilador e 6 

pacotes de ventiladores (JL371A)  

Gerenciamento
• Gerenciamento fora de banda (serial RS-232C); Gestor 

SNMP ; Telnet;  interface terminal (serial RS-232C);  
interface de modem; IEEE 802.3 Ethernet MIB;  Interface 
de Ethernet MIB 

Serviços
• Visite o site de Hewlett Packard Enterprise em

hpe.com/networking/services para mais detalhes sobre as 
descrições do nível de serviço e números dos produtos. 
Para detalhes sobre os serviços e tempos de resposta em 
sua área, por favor contacte seu escritório local de vendas 
de Hewlett  Packard Enterprise. 

Padrões e Protocolos
• 802.1AB-2009
• 802.1AE
• 802.1ak-2007
• 802.1t-2001
• IEEE 802.1AX-2008 Agregação de Links
• IEEE 802.1p Prioridade
• IEEE 802.1Q VLANs 

• IEEE 802.1s Árvores múltiplas de Spanning
• IEEE 802.1w  Reconfiguração rápida de árvores de Spanning
• IEEE 802.3ad Protocolo de controle de agregação de links

(LACP)
• IEEE 802.3ae Ethernet de 10-Gigabit
• IEEE 802.3ba 40 e Arquitetura Ethernet de 100 Gigabit
• IEEE 802.3x  Controle de fluxo
• IEEE 802.3z 1000BASE-X
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 854 TELNET
• RFC 768 Protocolo de datagrama do usuário
• RFC 813 Estratégia de janela e reconhecimento em TCP
• RFC 815 Algoritmos IP de reagrupamento de datagrama
• RFC 879 tamanho máximo de segmento TCP e questões

relacionadas
• RFC 896 Controle de congestão em redes de Internet IP/TCP
• RFC 917 Sub-redes de Internet
• RFC 919 Datagramas de transmissão de Internet
• RFC 922 Datagramas de transmissão de Internet na presença

de sub-redes (IP_BROAD)
• RFC 925 Resolução de endereço Multi-LAN
• RFC 1215  Convenção para a definição de armadilhas para

seu uso com SNMP
• RFC 1256 Mensagens de descoberta de roteador ICMP
• RFC 1393 Traçado de rota usando uma opção IP
• RFC 1591 Estrutura e delegação do sistema de nome de

domínio
• RFC 1981 Descoberta de rota MTU para versão IP 6
• RFC 1997 Atributo de comunidades BGP
• RFC 1998 Aplicação do atributo da comunidade BGP em

roteamento Multi-home
• RFC 2385 Proteção de sessões BGP  através da opção

distintiva TCP MD5
• RFC 2787  Definições  de objetos manejados para o

Protocolo de redundância de roteamento virtual
• RFC 2918 Capacidade de refrescamento do roteador para

BGP-4
• RFC 2934 Protocolo de Multicast Independente MIB para IPv4
• RFC 3137 OSPF Publicidade curta do roteador
• RFC 3176 Fluxo da Corporação InMon: Um método para a

monitorização de tráfego em redes roteadas ou comutadas
• RFC 3509 Implementações alternativas dos roteadores de

fronteira da área OSPF
• RFC 3623 Reinício OSPF “graceful” (Graceful Restart ou GR)
• RFC 4486  Sub-códigos para cessar mensagem de notificação

BGP
• RFC 4724 Mecanismo de reinício GR para BGP
• RFC 4940 IANA Considerações para OSPF
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• RFC 5187 Reinício GR OSPFv3
• RFC 6987 Publicidade curta do roteador OSPF
• RFC 7047 O Protocolo de gestão da base de dados

aberta vSwitch
• RFC 4251 O Protocolo de Secure Shell (SSH)
• RFC 4271 O Protocolo fronteiriço da Gateway 4

(BGP-4)
• RFC 4291 Arquitetura de endereço IP Versão 6
• RFC 4292 Tabela MIB de encaminhamento IP
• RFC 4293 Base de gestão da informação para o

Protocolo de Internet (IP)
• Objetos pares da tabela draft-ietf-idr-bgp4-mib-15

PACOTES, MÓDULOS E ACESSÓRIOS 

Pacotes Aruba 8400
• Aruba 8400  8 slots Chassi/3xBandejas de

ventilador/18xventiladores/Cabo Gerenciamento/Pacote
X462 (JL375A)

• Aruba 8400  8 slots chassi, 1x Módulo de gestão,  3x PS,
2x 8400 Módulos de fábrica, Módulo 10G 1x 32-portas, e
Módulo 40/100G 1x 6-portas (JL376A)

Módulos
• Aruba 8400 32-portas 10GbE SFP/SFP+ com Módulo

avançado MACsec (JL363A)
• Aruba 8400 8-portas 40GbE QSFP+ Módulo avançado

(JL365A)
• Aruba 8400 6-portas 40GbE/100GbE Módulo avançado

QSFP28 (JL366A)
• Aruba 8400 7,2Tbps  Módulo de fábrica(JL367A)
• Aruba 8400 Módulo de gerenciamento (JL368A)

Acessórios
• Bandeja de ventilador Aruba X731 (JL369A)
• Ventilador Aruba 8400 para bandeja de ventilador X731

(JL370A)
• Aruba 8400 Pacote de 1 bandeja de ventilador e 6

ventiladores (JL371A)

Fontes de alimentação
• Fonte de alimentação AC Aruba X382 54VDC 2750W (JL372A)

Kit de montagem
• Kit de trilhos para rack de 4 compartimentos Aruba X464 (JL373A)
• Kit de trilhos para rack de 2 compartimentos Aruba X462  (JL374A)

Transceptores
• Transceptor HPE X121 1G SFP LC SX (J4858C)
• Transceptor HPE X121 1G SFP LC LX (J4859C)
• Transceptor HPE X121 1G SFP LC LH (J4860C)
• Transceptor HPE X121 1G SFP RJ45 T  (J8177C)
• Transceptor HPE X111 100M SFP LC FX  (J9054C)
• Transceptor HPE X132 10G SFP+ LC SR  (J9150A)
• Transceptor HPE X132 10G SFP+ LC LR  (J9151A)
• Transceptor HPE X132 10G SFP+ LC LRM (J9152A)
• Transceptor HPE X132 10G SFP+ LC ER  (J9153A)
• HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m Cabo DAC  (J9281B)
• HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Cabo DAC (J9283B)
• HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Cabo DAC  (J9285B)
• HPE X244 10G XFP SFP+ 1m Cabo DAC (J9300A)
• HPE X244 10G XFP SFP+ 3m Cabo DAC  (J9301A)
• Transceptor HPE X142 40G QSFP+ MPO SR4 (JH231A)
• Transceptor HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM  (JH232A)
• HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)
• HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m Cabo DAC (JH234A)
• HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m Cabo DAC  (JH235A)
• HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cabo (JH236A)
• HPE X241 100G QSFP28-QSFP28 5m DAC Cabo (JL307A)
• HPE X141 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)
• HPE X151 100G QSFP28 MPO SR4 MMF XCVR (JL309A)
• HPE X151 100G QSFP28  LC LR4 SMF XCVR (JL310A)
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