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Inleiding

Dit document helpt klanten bij het vinden van de meest betrouwbare software voor draadloze
LAN-controllers. Het Cisco Wireless TAC (Technical Assistance Center) raadt AireOS-builds aan
van elke versie van uitgebrachte AireOS-software. Deze aanbevelingen kunnen wekelijks worden
bijgewerkt.

Escalatie-/onderhoudsbuilds

In sommige gevallen kan de door het TAC aanbevolen build een escalatie- of onderhoudsbuild of
een bètabuild zijn. Dergelijke builds zijn niet beschikbaar op CCO (Cisco.com) maar omvatten
belangrijke bugfixes (buiten wat er beschikbaar is in CCO-code) en zijn gedurende enkele weken
operationeel in productie op klantlocaties.

Merk op dat, in sommige gevallen, de bèta/escalatie/interimopbouw ondersteuning zal bevatten
voor niet-vrijgegeven functies en/of hardware.  Het TAC ondersteunt geen niet-uitgebrachte
functies of hardware – tot de officiële release wordt ondersteuning geboden door de businessunit
(BU).



Bij uitgebrachte functies en platforms worden deze builds volledig ondersteund door het TAC en
de BU.

Om een door het TAC aanbevolen escalatie-/onderhoudsbuild aan te vragen, opent u een Cisco
TAC-case via het contract voor uw draadloze LAN-controller.

Door TAC aanbevolen builds

AireOS 8.10

AireOS 8.10.130.0 is een TAC en wordt aanbevolen release.  In het algemeen raadt TAC aan dat
klanten met 802.11ax (Catalyst 9100 Series Wi-Fi 6) access points de nieuwste beschikbare 8.10
release uitvoeren.

8.10.112.0 en 8.10.121.0 worden uitgesteld en klanten die deze introducties uitvoeren,
moeten zo snel mogelijk upgraden, omdat zij mogelijk in strijd met de regelgeving actief zijn.
Zie mededeling over het veld FN70577.

●

FIPS-klanten mogen geen 8.10.112.0 gebruiken omdat AP's gestrand kunnen worden, wat
fysieke toegang voor herstel vereist
Dit is CSCv17801 (AP 2800/3800/4800/1560/IW 6300 krijgt in een lus na pogingen om zich
aan te sluiten bij WLC met FIPS ingeschakeld)Dit insect heeft geen invloed op 8.10.113.0,
8.10.12.0 of 8.10.130.0

●

Veel voorkomende insecten in 8.10

De CCO 8.10 releases, tot en met 8.10.12.0, zijn gevoelig voor de volgende veelbesproken
kwesties:

CSCvu24770 (diverse Android 10 telefoons associëren niet) beïnvloedt 8.10 tot 8.10.122.0,
vastgelegd in 8.10.130.0

●

CSCvu61194 (AP2800/3800 verstuurt barsten van RTS en BAR willekeurig, wat leidt tot lage
gegevenstarieven voor klanten) beïnvloedt 8.10.121.0/8.10.122.0, vastgesteld op 8.10.130.0

●

AireOS 8.9

AireOS 8.9.100.0 en 8.9.11.0 worden uitgesteld.  802.11ax AP’s vereisen versie 8.9 of hoger; TAC
adviseert de nieuwste beschikbare 8.10 release voor implementaties met deze AP’s.

AireOS 8.8

Voor klanten die functies of hardware nodig hebben (zoals de AP4800-serie) die niet ondersteund
worden in 8.5, adviseert TAC 8.8.130.0 of 8.10, die ook de compatibiliteit tussen Controller
mobiliteit (IRCM) met Cisco 9800 controllers ondersteunen.  8.8.130.0 is de laatste 8,8-uitstoot -
zie het End of Life-bulletin.

AireOS 8.7

/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70577.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt17801
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu24770
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu61194
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-743863.html


AireOS 8.7.106.0 is een kortdurende release waarvoor geen onderhoud is gepland: zie het End-
of-Life bulletin.  Klanten die nieuwe functies nodig hebben die niet beschikbaar zijn in versie 8.5
moeten 8.8 of 8.10 gebruiken.

AireOS 8.6

AireOS 8.6.101.0 is een kortdurende release waarvoor geen onderhoud is gepland. De release is
achterhaald: zie het End-of-Life bulletin.  Klanten die nieuwe functies nodig hebben die niet
beschikbaar zijn in versie 8.5 moeten 8.8 of 8.10 gebruiken.

AireOS 8.5

AireOS 8.5.161.0 is een door TAC ondersteunde release.  Voor implementaties met hardware die
eindigt in 8.5. adviseert TAC om 8.5.161.x Escalatiecode (8.5.161.6 of hoger, nu beschikbaar bij
TAC.) 8.5 is de laatste trein voor de volgende platforms: AP1600, AP2600, AP3500, AP3600,
AP1552 (128MB versie), AP802, WLC2504, WLC5508, WLC751 0, WLC 8510, WiSM2.  Zie het
productbericht voor een programma met 8.5 End-of-life details.

8.5.161.x Escalatie omvat fixes voor de volgende veelbesproken insecten, die niet aanwezig zijn
in 8.5.161.0:

CSCvq5777 roamingclient wordt direct 'verloopmobiel'●

CSCvq16085 3504-boots met interfaces onbereikbaar voor sommige protocollen●

Opmerking: Klanten met 8.5.161.1 tot en met 8.5.161.3 geïnstalleerde schaalvergroting moeten zo
snel mogelijk een upgrade uitvoeren naar 8.5.161.6 of hoger, omdat ze mogelijk in strijd met de
wettelijke voorschriften werken.  Zie mededeling over het veld FN70577.  (Bovendien, 8.5.161.6
en hoger repareren het AP2800/3800-radioprobleem CSCvu61194, dat 8.5.161.1-8.5.161.5.
beïnvloedde)

Als Cisco 9800 controller-compatibiliteit met AireOS 8.5 vereist is, gebruikt u de speciale 8.5.164.0
"IRCM"-afbeelding voor 5508/8510/5520/8540/3504.  Deze afbeelding wordt niet ondersteund
voor andere platforms en wordt ook niet ondersteund voor niet-IRCM-implementaties.

AireOS 8.4

AireOS 8.4 is een kortstondig vrijkomen zonder geplande onderhoudswerkzaamheden en wordt
uitgesteld.  Bij elke implementatie die functies of hardware van een versie hoger dan 8.3 vereist,
moet 8.5 worden gebruikt.

AireOS 8.3

Bij implementaties die hardware omvatten waarop in 8.3 End-of-Life van toepassing is, raadt het
TAC aan release 8.3.150.0 of 8.3.150.x Escalation te gebruiken (nu beschikbaar via het TAC). 8.3
is de laatste versie voor de volgende platforms: AP1040, AP1140, AP1260, AP1552 (versie met
64 MB), OEAP600.

Releases 8.3.150.0 en 8.3.150.x Escalation omvatten beide fixes voor de volgende veel
aangetroffen bugs (buiten de CCO-release 8.3.143.0):

Logboekberichten CDP-4-DUPLEX-MISMATCH van switches van AP’s (CSCvi02106 )●

/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742354.html
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742354.html
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742075.html
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-744139.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq55777
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq16085
/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70577.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu61194
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvi02106


(Melding uit het veld FN70252)
Problemen met beschadiging van IOS AP-flashgeheugen (zie Melding uit het veld FN70330)●

AireOS 8.3.150.0

8.3.150.0 is de laatste CCO-release van versie 8.3: zie het End-of-Life bulletin.
8.3.150.0 omvat alles fixes die zijn opgenomen in de Security Advisory van april 2019.

AireOS 8.3.150.x Escalation

Voor 8.3-implementaties met AP-COS raadt het TAC 8.3.150.x Escalation aan (beschikbaar
op aanvraag).

●

8.3.150.x Escalation omvat alle bugfixes van build 8.3.150.0 en enkele belangrijke bugfixes
die niet beschikbaar zijn in 8.3.150.0, waaronder:

●

AP-COS: AP neemt niet deel aan netwerk na controle op verloop van MIC-certificaat
(CSCvb93909 )

●

CSCvp73371 (zie de technische tip ‘ARP Responses for Default Gateway IP Address
Point to Wireless Clients’ [ARP-responsen voor IP-adres van standaardgateway verwijzen
naar draadloze clients])

●

AP genereert ‘hostapd’-hoofdbestanden, reageert niet op EAPOL (CSCvi42632 )●

Cisco 1810W AP stopt tussentijds met verzenden van dataframe (CSCvg91770 )●

Cisco 3800 AP FW werkt niet meer op radio 0 (CSCvh54235 )●

Cisco 2800,3800,1560 AP kunnen geen pakketten downstream doorsturen; ‘Failed to get
ARP entry for WLC’ (CSCvg44450 )

●

AireOS 8.2

Voor implementaties die functies of hardware vereisen die na 8.0 geïntroduceerd zijn, ondersteunt
TAC 8.2.170.0.  Er zijn geen verdere releases van versie 8.2 gepland.

AireOS 8.1

8.1.131.0 is de laatste onderhoudsrelease van AireOS 8.1 en is achterhaald. Het aanbevolen
upgradepad voor klanten met AireOS 8.1 is versie 8.3 of zo mogelijk 8.5.

AireOS 8.0

Voor klanten van AireOS 8.0 ondersteunt TAC 8.0.152.0.  Er zijn geen verdere releases van
versie 8.0 gepland.

8.0.150.0 en 8.0.152.0 zijn vatbaar voor het probleem met AID Errors (CSCve81314 (lokale
modus AP’s) en CSCve81269 (FlexConnect AP’s)). Dit is opgelost in 8.0MR5esc, beschikbaar via
het TAC.  Zie de Melding uit het veld voor meer details.

Mobility Express

Voor Mobility Express-implementaties raadt TAC het gebruik van de nieuwste 8.10 release aan.

/content/en/us/support/docs/field-notices/703/fn70330.html
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742339.html
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn83mr5.html#resolved_caveats
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb93909
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp73371
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvi42632
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg91770
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh54235
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg44450
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve81314
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve81269


Algemene aanbevelingen voor AireOS-releases

Zie voor algemene aanbevelingen voor AireOS-releases:

Productbulletin met richtlijnen voor Cisco Wireless-softwarereleases●

Softwareresearch●

Noot voor CIMC-software op 520s en 8540s

5520 en 8540 controllers moeten CIMC 3.0(4l) of 4.0(2f) hebben geïnstalleerd

Als CIMC 2.x of 3.x is geïnstalleerd, upgrade naar CMC 3.0(4l)●

Als CIMC 4.0x is geïnstalleerd, upgrade naar CIMC 4.0(2f)●

Zie het gedeelte CIMC-upgrade van de release 8.10.10.5.0 voor meer informatie.

Opmerking voor softwaregedefinieerde toegang (SDA)

Raadpleeg altijd de SDA-compatibiliteitsmatrix voor aanbevelingen voor codecodering 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.

Gerelateerde informatie

Voor informatie over draadloze controller op IOS-XE zie TAC Recommended IOS-XE Builds
for Catalyst 9800 Wireless LAN Controllers (Door TAC aanbevolen IOS-XE-builds voor
Catalyst 9800 draadloze LAN-controllers)

●

Bekijk de discussielijn TAC Recommended AireOS (Door TAC aanbevolen AireOS) in de
Cisco-ondersteuningscommunity

●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

Compatibiliteitsmatrix voor Cisco Wireless-software voor informatie over welke releases welke
hardwareplatforms ondersteunen

●

/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-730741.html
https://software.cisco.com/research/home
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn810.html#cimc-upgrade
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html
https://supportforums.cisco.com/document/12481821/tac-recommended-aireos
https://supportforums.cisco.com/document/12481821/tac-recommended-aireos
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
/content/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html
/content/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html
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