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Inleiding

Dit document beschrijft de functies die worden ondersteund op Catalyst 9800 Series draadloze
LAN-controllers in elke IOS-XE release die begint met Gibraltar 16.10.1. Elke functie wordt alleen
vermeld in de release die het eerst werd geïntroduceerd met alleen wijzigingen in de gegeven
functie.

Functies in elke IOS-XE release

Amsterdam - 17.3.1

802.11ax / WiFi6 Het Cisco DNA Center Assurance Wi-Fi 6-dashboard biedt een visuele
weergave van het draadloze netwerk.Dynamische radio-ondersteuning voor 9130Zowel
Uplink als Downlink Orthogonal frequentie-Division Multilayer Access (UL OFDMA en DL
OFDMA) worden ondersteund in Cisco Catalyst 9130 AP’s in deze release. Momenteel
beperkt tot ondersteuning van acht gebruikers in een DL OFDMA- of UL OFDMA-transmissie.
Bij deze release worden 37 gebruikers ondersteund in de 80-MHz en 160-MHz
bandbreedte.Uplink Multi-user Multi-Input and Multiple-output (UL MU) optie wordt
ondersteund in Cisco Catalyst 9130 APs in deze release.

●

   Kenmerken access point

De functie AP Audit Configuration helpt u bij het detecteren van problemen met draadloze
servicessynchronisatie tussen de controller en de AP.

●

Ondersteuning van AP9105●

Dankzij de tijdverbetering voor het downloaden van AP-afbeeldingen kunt u meerdere
schuifvensters voor controlepakketten gebruiken die van controller op AP gaan.

●

Steunbundel AP: u kunt nu de ondersteunende bundelinformatie van een AP terugkrijgen en
deze naar de controller of een externe server exporteren.

●

IW3702-specifieke kenmerken : AVC-ondersteuning op IW3702IW3702 kan de●



verwarmingselementen nu in- of uitschakelenOndersteuning van Ethernet Daisy Chaining
voor IW3702Poortconfiguratie voor flexibele antennes
Vanaf deze release wordt de functie Spectrum Intelligence ondersteund op Cisco Catalyst
9115 access points.

●

Ondersteuning van externe modules●

NMI-configuratie persistentie.●

IoT-modulebeheer.●

IPv6-multicast filtering.●

Ondersteuning van mDNS-gateway voor Flex●

DTLS-encryptie-hardwareondersteuning op 9120 en 9115●

Mogelijkheid om VLAN Flex ACL’s-hit tellers te debug●

Op controllers gebaseerde functies

Behandeling van de controller.●

De controller maakt naadloze roaming mogelijk tussen dezelfde WLAN’s die met een ander
beleidsprofiel worden geassocieerd.

●

Ingesloten draadloze controller op Cat9k-switches wordt nu ondersteund op een niet-sda
(maar nog steeds stof) manier.

●

De PKI-beheerpagina is uitgebreid en maakt nu het mogelijk om CSR's te creëren en
certificaten te importeren.

●

Hosted Collaboration Solution versie 3●

Web verificatie en web admin hebben nu afzonderlijke instellingen voor HTTP/HTTPS●

Maken.
korrelgrootte in 2,4ghz. korrelgrootte mesh buiten het kanaal scannenVerhoogde convergentie
van de mesh.

●

ARP-proxy●

De controller behoudt een clientsessie van 10 seconden in plaats van deze onmiddellijk te
verwijderen voor een paar klanten.

●

Een schurkenapparaat dat is ingeschakeld met 802.11w beschermde beheerframes (PMF) is
niet ingesloten. In plaats daarvan wordt het schurkenapparaat gemarkeerd zoals In
afwachting van de tekst en wordt een alarm voor de draadloze service (WSA) opgetild om
informatie over de gebeurtenis te geven.

●

Het is mogelijk om een standby WLC in een HA SSO paar te controleren door uit te gaan op
zijn overtollige management IP.

●

De mobiele toepassing Cisco User Defined Network (UDN) helpt een door gebruiker
gedefinieerd netwerk te maken en de toegang tot apparaten te beperken tenzij ze worden
uitgenodigd om het netwerk te delen.

●

SR-IOV kan worden ingesteld op KVM- en ESXi-omgevingen.●

Met de optie Ondersteuning voor client-state change kunt u de clientgegevens zoals IP-
adressen, AP-namen enzovoort bijhouden.

●

Ondersteuning voor DS-parameter ingesteld: De beheerde AP's zullen nu aanvullende
informatie hebben over de DS Parameter Set van de gedetecteerde Rogue AP, in de
rapporten van Rogue AP.

●

2 extra Wips aanvallen handtekeningen.●

Volledige ondersteuning van ISSU●

Clientgegevens geven nu aan of de client een universeel beheerd mac-adres of een
willekeurige MAC gebruikt.

●

Vanaf de release 17.3 kunnen hoge doorvoersjablonen worden geconfigureerd op de Cisco●



Catalyst 9800-CL cloud Wireless Controller privé-cloudinstellingen.
Web UI:
Donkere modusAP-LED-knipperenDownloadbundel voor AP-ondersteuningUitgebreide PKI-
beheerpaginaOpenRoamingIngesloten draadloze controller op 9000-switch (niet-
SDA)Software uploaden pagina-verbeteringenTRi-radioconfiguratieTracering van de
temperatuur van het apparaat in het dashboard

●

overige wijzigingen

Cisco Catalyst 9800-CL draadloze controllers hebben nu 16 GB schijf nodig.●

Vanaf Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 wordt het hogere aantal poortkanalen ondersteund op
de volgende Cisco Catalyst 9800 Series draadloze controllers:Cisco Catalyst 9800-80
draadloze controller: Van 1-40 tot 1-64Cisco Catalyst 9800-40 draadloze controller: Van 1-4
tot 1-16Cisco Catalyst 9800-L draadloze controller: Van 1-6 tot 1-14

●

Vanaf Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 kan de AP naam alleen tot 32 tekens zijn.●

Als u van Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 naar een eerdere release wilt reduceren. de
poortkanalen die met een hoger bereik zijn ingesteld, verdwijnen.

●

Wanneer EoGRE AAA-proxy wordt gebruikt, worden AAA-poorten standaard ingesteld op
1645 en 1646. U kunt deze poortconfiguratie als volgt wijzigen: tunnel tunnel-intf aaa proxy
key key-key-name auth-port auth_port acct-port acct_port

●

Mobility Tunnel gaat omlaag en komt naar boven als SSO wordt geactiveerd vanwege een
storing in de gateway.

●

Ondersteuning voor de LED-knippering toevoegen in Cisco Catalyst 9800 draadloze
controllers

●

Log viewer venster toegevoegd aan de GUI, om radioactieve sporen loggen te bekijken.●

Een nieuw veld wordt toegevoegd aan de configuratie van het AP in de GUI.●

Kolom kop in schurkendetectie gewijzigd van MFP vereist voor PMF.●

Het veld Central Forwarding dat aanwezig was in het EoGRE > Tunnelprofielen >
Tunnelprofiel > tabblad Algemeen, is verwijderd.

●

De volgende MIB's werden aangepast.

CISCO-LWAPP-AP-MIB.myVoeg de volgende scalaire voorwerpen toe:Rapport
cGlobalAPAuditcLAGlobalAPAuditReportIntervalDe volgende objecten aan de tabel
cLAProfileEntry toevoegen:cLAProfilePersistentSSIDBroadcastEnableBack-uplijn

●

CISCO-LWAPP-DOT 11-CLIENTS-CALIB-MIB.my●

CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB.my●

CISCO-LWAPP-DOT11-MIB.my●

CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB.my●

CISCO-WIRELESS-HOTSPOT-MIB.my●

CISCO-LWAPP-REAP-MIB.my●

CISCO-LWAPP-WLAN-MIB.mycWLANDirectPolicyStatus: De volgende beleidswaarde werd
toegevoegd.xconnectNotAllow

●

Amsterdam - 17.2.1

802.11ax / WiFi6 DoeltijdDynamische radio-ondersteuning voor 9130Spectrumanalyse met
DNA

●

Ondersteuning voor IW6300 access point voor gebruik onder zware omstandigheden●

Mogelijkheid om opportunistische Key Caching uit te schakelen/in te schakelen●



Lokaal switched LAN’s houden het doorsturen van verkeer in lokale modus in, zelfs wanneer
de WLC onbereikbaar is

●

Ondersteuning voor meerdere LAG●

IPV6 QoS-ondersteuning (niet-AVC) in lex lokale switching- en weefselinstellingen●

Fabric in een vakje met ondersteuning voor externe wasrand●

FT wordt nu ondersteund voor lokale switching en lokale verificatie van FlexConnect●

Mogelijkheid om een ID voor Mobility Domain te maken voor het delen van gecachgeerde
toetsen tussen APs

●

DHCP nu vereist voor lokale switching voor FlexConnect●

HA SSO met RMI: "ip default-gateway" opdracht is niet meer vereist. IP van de gateway zal in
de routeringstabel worden gevonden.

●

BSSID TELLERS●

Ondersteuning van OpenRoaming in CLI●

Aironet IE is uitgebreid met de AP-naam.●

De sensor wordt niet meer ondersteund op de AP●

Web UI:
Ondersteuning van Tri-radioRapport intelligente client-scan van het ecosysteemWeergave
van SGT- en VN-eigenschappen

●

Amsterdam - 17.1.1

Hoge beschikbaarheid (AP SSO) Interface voor redundantieOndersteuning van Gateway-
verificatieLACP-ondersteuning voor HA SSO (LACP werd al ondersteund in standalone WLC)

●

11ax / WiFi 6
BSS-kleuren (nog geen OBSS-PD)FastLocate op 9120Toezending van IPV6 RA in geval van
bekabelde gastOndersteuning van OpenDNS voor IPv6 en FlexConnectOndersteuning van
Encryption Traffic Analysis IPv6Flex/Fabric AVC op IPv6Flexconnect lokale verificatie op
ipv6CMX-ruimtes via ipv6-NMSP-ondersteuningIPv6-verzekering en NetConfUDPleite-
ondersteuning voor Capwapv6-tunnels

●

Nieuwe hardware Ondersteuning van IW3700 en IW6300 APOndersteuning van 9800-CL
voor HyperVOndersteuning voor ingesloten draadloze controller op Catalyst access points
(EWC-AP)

●

Ondersteuning van mesh (Bridge Mode) op alle binnengolven 2 AP’s●

Ondersteuning van Flex+Bridge-modus (behalve wifi6-AP’s)●

Ondersteuning van 9800-L prestatielicentie●

Wips●

Facebook Express Wi-Fi●

Ondersteuning van VLAN-Override na gastverificatie (LWA en CWA)●

Mobiliteitstunnelondersteuning voor WLC’s zowel achter NAT●

Draadloze client-QoS-beleidswijziging zonder loskoppeling●

Systeem van inrichting : Samsung-analyses●

Persoonlijk netwerk voor gebruikers●

AP up/down gebeurtenissen volgen binnen straal boekhouding●

iPSK peer to peer blokkering●

mDNS geavanceerde (beleid onder VLAN, mdns onder RLAN, uitbreiding voor locatiefiltering,
mdns op AP, mdns voor bekabelde gast)

●

Ondersteuning van SGACL voor draadloze gasttoegang met anker●



Smart License verbeterde tracering van AP-identiteit om dubbele tellingen te voorkomen●

Client multi-auth voor gast: Ondersteuning van een combinatie van L2 (dot1x,PSK) + L3
(LWA/CWA) met gastanker

●

TLS 1.2-ondersteuning voor lokale MAP-authenticatie●

Flex lokale switching-ondersteuning voor DNS URL’s voor en na de auth●

DNS-ondersteuning voor netwerkservices zoals Radius●

Gibraltar - 16.12.2 t

Geen nieuwe functies.

Gibraltar - 16.12.2 s

Ondersteuning voor 9120AX en 9130-AXI AP●

Bewerkbaar met standaardinstellingen: Automatisch in kaart brengen van WAN-id 1-16 met
een standaardbeleidsprofiel uitgeschakeld

●

Gibraltar - 16.12.1 t

Belemmert 9120AX en 9130AXI voor aansluiting bij 9800●

Gibraltar - 16.12.1

Hardware Ondersteuning voor 9800-LOndersteuning voor 1840 APOndersteuning van Google
Cloud-platform als openbare cloudoperator

●

Ondersteuning voor IP-domein●

Bewegingsondersteuning voor Esxi●

Ondersteuning van BLE-USB●

3●

Ondersteuning van Hostpot 2.0●

Wired gaste●

Uitgebreide ondersteuning voor openbare cloud (tot 6000 AP’s)●

OFDMA-ondersteuning voor Catalyst 9100 AP’s●

Wi-Fi-alliantie tegen elkaar gerichte multibandwerking●

MFP-ondersteuning●

Eerlijkheid Aironet maaswijdte●

Best practice checker venster op WLC Web UI●

Dense draadloze clientsessie-instelling met behulp van kalenderprofiel●

IPv6-ondersteuning voor wasmodemclients en pre- en post-verificatie●

IPv6-multicast-naar-eenmulticast●

Ondersteuning voor IPv6 Prime-infrastructuur●

Security-uitgebreide Linux-toegangsmodus●

RadioActive overtrekken is nu beschikbaar vanaf het web UI●

RadioActive Tracker een multicast IP-adres●

Laat het terugdraaien naar vorige releases ("show install rollback") toe●

FIPS-certificering●



LACP voor standalone WLC●

Gibraltar - 16.11.1

Hardware Ondersteuning voor 9115, 9117, 9120 11ax WiFi6 AP-modellenIngesloten
draadloze ondersteuning op Cat9400, Cat9500 (met name op 16.11.1c)

●

Ondersteuning van DNS-gateway/proxy voor de 9800 WLC●

Beperking bidirectionele snelheid met AAA-override●

PAT-ondersteuning op CAPWAP voor externe AP's die zich aansluiten (achter NAT/PAT)●

Upgradefunctie voor AP-pack●

Per site of per AP-model AP SMU-upgrade●

Lobby Ambassador●

LAG-ondersteuning op AP’s voor Flexconnect-modus●

EoGRE-ondersteuning●

DHCP op Root mesh-AP met NAT-ondersteuning●

Ondersteuning van de BABE-radio’s binnen AP’s●

LWA-ondersteuning (Local Webauth) voor IPv6-ACL’s op Flex●

mesh CAC●

Guestshell op applicaties [9800-40/9800-80]●

RESTCONF-configuratieprotocol (RESTCONF)●

NETCONF- EN RESTCONF-toegangscontrolelijsten voor serviceniveau●

Radio Active Tracing voor het NMSP-proces met behulp van het CMX IP-adres●

Mobility Protocol statistics op de 9800 door de opdracht "show wireless stats
mobiliteitsberichten"

●

AP door groepen herstarten●

Web UI-upgradepagina ondersteunt nu SFTP-optie●

Passieve client in SDA●

Ondersteuning van het hoofdadres als een filter in de pakkettracer●

Beleidsclassificatie-engine●

Actieprofiel voor ONBEKENDE apparaten met lokale profilering:●

Gibraltar - 16.10.1

Dit is de eerste release ter ondersteuning van 9800 controllers.

Ondersteunde platforms ASR 9800-40 (inclusief SFP-ondersteuning voor RP-poort, USB 3.0-
ondersteuning)9800-809800-CL op ESXi, KVM, ENCS(NFviS) 9800-CL op AWSASR 9800-
SW - Fabric-ondersteuning voor Cat9300

●

AP-modi LokaalFlexConnectBrug (mesh)SniffermonitorOSPF-ondersteuning●

Algemeen CAPWAP-fragmentatieData DTLSDraadloze beheerinterfaceBeheer via draadloze
controllerRegelgevingsdomein (20 landencodes ondersteund)Ondersteuning van slimme
licentiesOpgegeven licentieserveringL2-poortkanaalL3-toegangslijstWLC om 2048 bit RSA-
toets te genererenCSR-certificatenPKI lokaal ondertekend certificaat (LSC)Rechtmatige
observatie: AAA-eigenschappenslaapclientWeb serverNeem uw eigen apparaat (BYOD)
inVersleutelde verkeersanalyse (ETA)Ondersteuning van dynamische telefonie-
abonnementBest Practices met probleemoplossingVerbeteringen in plug-in-PlayWizard Dag
0Migratietool voor buitenveldinstelling voor particuliere en openbare cloud op vEWLC UI en
standalone appSmart Call HomeStadium VisionIngesloten pakketvastleggingPacket Tracer

●



van een datacenterVertrouwenSec SGT: SGACL’s en inline markering op WLCDraadloze
uitzendingDNS ACL, FQDN-preauth ACL, URL-filteringProgrammeerbaarheid en telemetrie
Netwerkservices DNSRADIUS (inclusief RADIUS-selectie per
domein)pingenTelnetSSHHTTPNTPSNMPSyslogs (inclusief ondersteuning voor het
configureren van systeemhosts met hostname)

●

WLAN Nieuw configuratiemodelCentral Auth (WAP/WAP2, EAP-FAST/EAP-PEAP, WAP2-
PSK)Statische WiWAP-PSK/TKIPMABLDAPSecure LDAPCCKMMPLS-beveiliging (MPSK)
voor SSID’s met maximaal 5 toetsen per SSIDWijziging van de vergunning (CoA)Multiple-
Auth methods (PSK+LWA/CWA, MAB+iPSK+LWA, do1x+LWA) - alleen voor niet-gastklanten
(buitenlands/ankerklanten).

●

WLAN-geavanceerde Taakverdeling voor clientClientlimietP2P-blokkeringSelecteer
Band802,11 uur11 W11 r.11v (BSS-overgang, tijdelijke oplossing voor inactiviteitstimer,
gerichte multicast-service)P2P-clientondersteuningAAA-omzeilenVLAN-groeperingIP-
bronbeveiliging v4/v6

●

DHCP Interne DHCP-serverIP-diefstalDHCP-relay (inclusief optie 82)DHCP-optie 82 (AP-
naam-SSID, AP-naam, flex grp naam, AP-locatie, AP MAC, AP-naam + VLAN, AP-
MAC),DHCP-suboptie 5, 151/152 (IOS en COS AP’s)DHCP op AP met NAT (alleen
ipv4)DHCP-optie 60 + verkoopbenaming

●

Lokale modus/Centraal switched Local Mode:Open Auth + MABLokale modus:WAP/WAP2-
PSK/802.1xLokale modus:LWA/CWALocal Mode:Client IPv6Lokale modus: RF-
groepering/TPC/DCA/CHDLokale modus:802.11kLokale modus:ACLLokale
modus:RXSoPPlaatselijke modus:Smart RoamLokale modus: Reinig luchtPlaatselijke
modus:EDRRMLokale modus:XoRLokale modus: SXPv4-ondersteuning voor WLCDNA-
automatisering en betrouwbaarheidswerkingen voor lokale gegevensbanken

●

FlexConnect Central-switching/Central DHCPEfficient FlexConnect (FC) upgrade van
afbeeldingentelewerkerTrustSec:SGT inline tagging voor Flex-modusEthernet-back-
upEthernet VLAN-tag op APSplit-tunnel, NAT-PAT, Straal-back-up, centrale DHCP (lokale
SW)Cliënt V6Proxy ARPOndersteuning van Remote LAN (RLAN) voor 1815VertrouwenSec
SGT: SGACL en inline markering voor flexFlex AP via NAT naar WLC. Als de verbinding
wordt ingedrukt, werkt flex AP als lokale DHCP-server DNA-automatisering en Assurance-
software voor Flex

●

mesh Best Parent Selectie - Eenvoudig berekening, ouderbesluit, SNR vloeiend maken, lus
preventie, preferent parentMeervoudige RAP’sRRM op 5 GHz RAPGPS-ondersteuning voor
buitengebruikInvoermodi - Draadloze backhaul, universele toegang, point to multipoint
draadloze bridging, P-bridgingLokaal ondertekende certificaten (LSC)Verschillende
authenticatiemechanismen - MAC-adres, RADIUS, PSK, LSC

●

WGB WGB met meerdere VLAN’s (mijnbouwfunctie)Universele WGBHigh Speed roaming
(WGB en WLC)Statisch anker WGB

●

RF/RRM/Rgue RF-groeperingDynamische kanaaltoewijzing (DCA)Transmit Power Control
(TPC) Detectie van openingenRX-SOPEDCA-parameters11ac - 80 MHzFRAXORDynamic
Band Selection (DBS)Ondersteuning van 3rd Radio ModuleDatum per SSID
inschakelen/uitschakelenDFS- en niet-DFS-kanaalscanEnergiebesparing (U-
APSD)ClientlinkwIPS Auto SPT (Switch Port Tracking) - Prime-verplichtSchuif/RLDP - enkele
controllerRood per APAirtime-rechtenReiniging van de luchtSpectrumintelligentie voor 18x
APsFlexibel DFS

●

AP AP-prioriteitAP lokaal beheer interneAP lokaal geluid ExterneAP crashbestand
uploadenAP CDPVooraf downloaden van AP-afbeeldingAP NTPAPoothListAP-
pakkettransportAP LAG (lokale modus)TCP MSS-aanpassingAP-filterAP Provisioning

●



VPNSpecificeer DNS- en AP-domein op AP’s met statisch ip-adresAUX Ethernet-poort
ingeschakeld op Wave 2 AP voor downstreamapparaatconnectiviteit
Mobiliteit IRCMGast AccessL2 Mobility (één instantie) Open APIL2 Mobility MAB/dot1xL2
Mobiliteit LWA/CWAL3 MobiliteitsopeningL3 Mobility Dot1x, MABL3 Mobility
CWA,LWASecurity profiel updates voor ankergebruik (GS-functie)Apple L3 mobiliteitRoaming
voor statische clientOndersteuning van auto-anker voor DNS-gebaseerde ACL

●

Guest Guest anchor interne/externe websiteCWARedundantie van Guest anchor
GroupWebauth on Mac failDraadloze roaming in webauth in afwachtingOndersteuning van
buitenlandse kaarten

●

Hoge beschikbaarheid HA AP & client SSO [geen RMI, geen gateway check, geen externe
toegang tot standby servicepoort]HA - N+1 redundantie voor ingesloten draadloze on-
switches (9800-SW)Ondersteuning van processtart en patching voor ingesloten draadloze
controllers (9800-SW)SMU + Rollend AP-upgradeN+1 Rollend AP-upgrade voor upgrade op
locatie van volledige controller

●

QoS/spraak/video Voice over WirelessAuto-QoSSpraakmobiliteitQoS - BSSIDQoS - clientQoS
- FastlaneSDN QoSQoS-KLAS, SIPQoS SIP-spraaktelefonieSIP-CACDot1P-
markeringenOngeveer eerlijke bandbreedteSpraakdiagnostiekSpraakmetriekVideo CAC

●

AVC’s/profilering NBAR-protocoldetectieFlexibel netwerkflowApplication Visibility and Control
(AVC)Native profielenDynamic Protocol Pack-upgrade

●

Multicast/mDNS Multicast - IPv4 Multicast - L2-roaming (één instantie)VLAN select & L2/L3
multicast optimalisatieMedia streaming (MC2UC)

●

IPV6 Native IPv6 IP-bronbewaking V6IPv6 op het webIPv6-client - Mobility/roamingIPv6-client
- SDA draadloos (alleen)IPV6-multicastIPv6 interne DHCP-serverAP sluit zich aan bij
openbare cloud via Cisco Cloud Connect VPNP WerkstroomAP treedt in Private Cloud op via
Cisco DNA-Center VPN-Werkstroom of via regelmatige DHCP/DNS/Priming-optie

●

Locatie NMSPHyperlocationProbe RSSI’s en locatieOndersteuning voor CMX-cloudNMSP-
ondersteuning voor CleanAirOndersteuning van RFID-tagHyperlocation - CMX, HA en AP-
filteringHyperlocation-ondersteuning - fabricmodi

●

SDA Ondersteuning voor over de top (OTT)/FlexOndersteuning van 1800s sensorDNA-
automatisering en betrouwbaarheidswerkschema voor fabricSDA IRCMNetFlow-
ondersteuning fabric EdgeSecure-besturingsplaneEén WLC voor meerdere fabric-domeinen
(MAP server per AP-groep)Ondersteuning van access point voor buitengebruikiCAP-
ondersteuning voor AP4800

●
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