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Inleiding

Dit document biedt advies voor klanten om de meest betrouwbare IOS-XE software te vinden voor
Catalyst draadloze LAN-controllers.  Dit omvat:

Applicaties (9800-40,9800-80,9800-L)●

Virtuele controllers (9800-CL in particuliere en openbare clouds)●

Ingesloten draadloze controllers op Catalyst 9000 Series switches●

Ingesloten draadloze controllers op Catalyst access points (EWC-AP)●

Het Cisco Wireless Technical Assistance Center (TAC) raadt opbouw aan van elke vrijgegeven
trein van IOS-XE software. Meestal krijgt een nieuw vrijgegeven versie (onderhoudsrelease of
nieuwe codetabel) een minimum van 2-3 weken weektijd in het veld. Alleen als er geen
catastrofale problemen worden gezien, wordt de versie kandidaat voor de algemene aanbeveling
van de TAC. Deze aanbevelingen kunnen wekelijks worden bijgewerkt.

Door TAC aanbevolen builds

Amsterdam 17.3.1

IOS-XE 17.3.1 is een nieuwe langlevende trein met meerdere MR’s gepland. Het introduceert
verschillende nieuwe functies zoals Ingesloten Wireless op Catalyst 9k-switches, User Defined
Network (UDN), BLE op controller via DNASpaces, IOT Module Management en WIFI6 Assurance
via DNAenter, split http/https voor webauth en webadmin, enz.

Voor klanten die functies en hardwareondersteuning nodig hebben, die alleen beschikbaar zijn in
de 17.1.x-trein, is de huidige cisco.com-code beschikbaar  17.3.1.  17.3 is echter kwetsbaar voor

CSCv45072



Symptoom: C9800 ervaren continu crashen wanneer er een auto-QoS- of aangepaste
servicesbeleid wordt gebruikt. 

Werken: Auto QoS of aangepaste QoS-servicesbeleid uitschakelen

Afbeelding: 17.3.1 ES2

CSCv32535

Symptoom: C9800 wordt opnieuw geladen wanneer Smart License Reservation (SLR) in gebruik
is en CLIs met betrekking tot SLR worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: SLE registration, #show
licentieservering #show licentieservering, licentie tech support, inloggen op webUI als beheerder
(omdat deze een "show license all" op de achtergrond in werking stelt). 

Werken: Gebruik geen SLR; gebruik direct verbinding met CSSM (met of zonder proxy) of gebruik
de meest recente release 8-2008 voor CSSM op prem.

Afbeelding: 17.3 ES2

CSCv874-17

Symptoom: Geen impact bij gebruik van 17.3 zelf, maar bij het verlagen van de score van 17.3
naar 16.12.4a, zal de telemetrie configuratie resulteren in een crash van c9800 en de laars.
Werken: Telemetrie uitschakelen voor het inkrimpen. Uitgifte waargenomen na de vaststelling in
punt 17.3; die worden onderzocht.

Amsterdam 17.2.1

IOS-XE 17.2.1 is een kortstondige trein zonder geplande onderhoudsreleases

17.2.1 en 17.2.1a worden uitgesteld voor C9800 WLC en de klanten die deze releases
uitvoeren, moeten zo snel mogelijk naar 17.3.1 upgraden. Zie Veldmededeling FN70577 en
CSCvu24770.

●

Voor functies die niet op 16.12 worden ondersteund, raadt TAC IOS-XE 17.3.1 aan.

Amsterdam 17.1.1

IOS-XE 17.1.1 is een kortstondige release zonder geplande onderhoud. Zie End-of-life details -
Bulletin

17.1.1s is de eerste release in de 17.x-trein die C9800 WLC ondersteunt.●

17.1.1s en 17.1.1t worden uitgesteld voor C9800 WLC en klanten die deze releases
gebruiken, moeten zo snel mogelijk naar 17.3.1 upgraden. ZieKennisgeving aan het veld
FN70577 en CSCvu24770.

●

Voor functies die niet op 16.12 worden ondersteund, raadt TAC IOS-XE 17.3.1 aan.

Gibraltar 16,12

IOS-XE 16.12 wordt de eerste lange-termijn-releasetine voor de 9800. Met deze release wordt
steun ingevoerd voor

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv87417
/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70577.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu24770
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/eos-eol-notice-c51-743638.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/eos-eol-notice-c51-743638.html
/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70577.html
/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70577.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu24770


9800-L●

ASR 9800-CL op Google Cloud●

9120AX, 9130AXI●

Ingesloten draadloze controller op Catalyst access point (EWC-AP)●

Alle 16.12.x releases voorafgaand aan 16.12.4a (16.12.1, 16.12.1s, 16.12.1t, 16.12.2s, 16.12.2t,
16.12.3, 16.12.3s) momenteel worden uitgesteld om CSCvu24770 aan te pakken.

TAC-aanbevelingen 16.12.4a voor alle implementaties.

Opmerking: Het einde van het levensjaar voor 16.12 uur werd aangekondigd, waarbij de
laatste MR was bedoeld voor augustus 2021

 
1) Pas op voor CSCv87417 als de telemetrie van 17.3 is gedegradeerd.
2) Als er 16.11/16.12.1/16.12.1s, Catalyst 9120AX access points worden uitgevoerd die
alleen vanaf 16.12.2s worden ondersteund, worden deze aangesloten, downloaden ze code
en worden ze gecorrumpeerd, waardoor ze voortdurend opnieuw worden geladen. Soms
wordt een gekapte krach gemeld bij deze herladingen. Raadpleeg: CSCvr40133 en
CSCvr02462. Om te kunnen herstellen, moet u toegang tot AP-console krijgen en AP-
afbeelding downloaden, gebaseerd op 16.12.4a, op de tweede afdeling op AP-flitser.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor volledige informatie over SDA-compatibiliteit.

Gibraltar 16.11.1

IOS-XE 16.1.1 is een kortstondige release met geen onderhoud meer gepland. Lees het einde van
de levensduur - Bulletin.

Voor alle functies in 16.x, adviseert TAC 16.12.4a.

Gilbraltar 16.10.1

IOS-XE 16.10.1 is de eerste release van IOS-XE software die officieel Catalyst 9800 SKU’s
(applicaties: 9800-40, 9800-80; 9800 op particuliere/publieke cloud; 9800-CL en 9800 software op
Catalyst 9300 switches).  IOS-XE 16.10.1e is de eerste release om Cisco DNA Center-integratie
met Catalyst 9800 te ondersteunen. 

Dit is het vrijkomen van korte duur zonder geplande onderhoudswerkzaamheden. Lees het einde
van de levensduur - Bulletin.

Voor alle functies in 16.x, adviseert TAC 16.12.4a.

Opmerking voor softwaregedefinieerde toegang (SDA)

Raadpleeg altijd de SDA-compatibiliteitsmatrix voor aanbevelingen voor codetoecombinaties die
het beste werken voor SDA. Het maakt een lijst van specifieke combinaties van code op Cisco
DNA Center, de Identity Services Engine (ISE), switches, routers en draadloze LAN-controllers die
door het SDA Solutions Test-team in Cisco zijn getest.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu24770
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu24770
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-744154.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvv87417
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr40133
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr02462
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-742965.html
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-742965.html
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-742069.html
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-742069.html
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


Inter release Controller mobiliteit (IRCM)

Voor compatibiliteit (IRCM) met Aire OS-WLC’s, adviseert TAC AireOS 8.8.130.0 of hoger.●

Voor klanten die oudere WLC's of access points in hun omgeving hebben en niet meer dan
AireOS 8.5 kunnen upgraden, neem contact op met de TAC voor een speciale afbeelding "8.5
IRCM" voor 5508/8510/5520/8540/3504 of stuur een e-mail naar .

●

Raadpleeg voor AireOS-aanbevolen code:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/200046-tac-
recommended-aireos.html

/content/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/200046-tac-recommended-aireos.html
/content/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/200046-tac-recommended-aireos.html

	TAC Aanbevolen IOS-XE gebouwen voor Catalyst 9800 draadloze LAN-controllers
	Inhoud
	Inleiding
	Door TAC aanbevolen builds
	Amsterdam 17.3.1
	Amsterdam 17.2.1
	Amsterdam 17.1.1
	Gibraltar 16,12
	Gibraltar 16.11.1
	Gilbraltar 16.10.1

	Opmerking voor softwaregedefinieerde toegang (SDA)
	Inter release Controller mobiliteit (IRCM)
	Raadpleeg voor AireOS-aanbevolen code:



