IO XE aos IO que traçam e nomenclatura do
conjunto de recursos no Switches do catalizador
3850/3650
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Introdução
Este documento descreve o Cisco IOS Software que é executado enquanto um processo dentro
do Cisco IOS XE no que está chamado o demônio IO, ou IOSd. Quando muitos dos componentes
de infraestrutura migrarem do Cisco IOS ao Cisco IOS XE tal como a Alta disponibilidade, as
características do Cisco IOS Software são exatamente as mesmas como aqueles que são
executado dentro do Cisco IOS XE como fazem em um Cisco IOS Release tradicional.
Este documento é importante compreender o mapeamento entre as versões do Software Cisco
IOS XE e a Versão do IOS clássica respectiva que são executado em Cisco Catalyst 3850 Switch.
Igualmente explica o sufixo no fim do ID de produto do catalizador 3850/3650 e o que significa.

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.
IO XE ao mapeamento da Versão do IOS
Os ilustrates da tabela 1 os IO XE aos IO que traçam para Plataformas do catalizador 3850/3650.

Tabela 1. IO XE ao mapeamento da Versão do IOS.
Versão do Cisco IOS XE
versões 16.x
03.06.08E
03.06.07E
03.06.06E
03.06.05E
03.06.04E
03.07.05E
03.07.04E

Versão do Cisco IOS
Não aplicável
15.2(2)E8
15.2(2)E7
15.2(2)E6
15.2(2)E5
15.2(2)E4
15.2(3)E5
15.2(3)E4

Cada arquivo de imagem do .bin mostra ambas as versões em seu nome completo como esta:
cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin
Relação entre o ID de produto e o conjunto de recursos da licença
Quando você navega à página da transferência de software Cisco para o Switches do catalizador
3850/3650, você encontrará o ID de produto completo. Contudo, não combinará exatamente com
seu ID de produto sob as saídas de versão da mostra. Será sem a última letra que é
Cisco pagina: Interruptor do catalizador 3850-24P-S
Versão da mostra: WS-C3850-24P
A letra final faz a referência a um conjunto de recursos que o interruptor envie com, a versão da
mostra ou a saída do direito-à-uso da licença da mostra mostrará a licença atual.
A tabela 2 mostra as letras possíveis e que conjuntos de recursos traduzem.
Nomenclatura do conjunto de recursos da tabela 2. no Switches do catalizador 3850/3650.
Letra

Licença

I

Base LAN

S

Base IP

E

Serviços IP
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