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Introduction

Este  documento  ajuda  os  clientes  a  encontrar  uma  versão  de  software  estável  para  as
plataformas corporativas  de switching  que executam os  switches Catalyst  9000 series.  As
informações neste documento não devem ser exaustivas e devem servir como um guia geral para
os  clientes,  especialmente  em casos  de  implantações/upgrades  em massa.  Além dessas
recomendações, se for necessário que os clientes executem uma versão para utilizar recursos de
software ou hardware mais recentes,  a recomendação é selecionar as trilhas de versão de
manutenção estendida (EM) sempre que possível. 

Para clientes que estão implementando o Acesso definido por software, consulte a matriz de
compatibilidade do produto que está disponível aqui.

●

Para clientes que procuram recomendações de software nos switches Cisco Catalyst séries
1000/2960/3560/CDB/4500 e Catalyst 6500/6800, consulte esta página.

●

Para clientes que procuram recomendações de software nos Cisco Catalyst 9800 Series
Wireless Controllers, consulte esta página.

●

Suporte a software Cisco IOS XE

Cada versão do software Cisco IOS XE é classificada como uma versão de manutenção padrão
ou uma versão de manutenção estendida.

Versão de manutenção padrão (SMR) - uma vida útil de suporte sustentada de 12 meses desde a
primeira remessa do cliente (FCS) com recriações programadas. Exemplos são Cisco IOS XE
Software versões 16.11, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.7 e 17.8

Versão de manutenção estendida (EMR - Extended Maintenance Release) - uma vida de suporte
sustentável de 36 meses desde a primeira remessa ao cliente (FCS - First Customer Shipment)
com recriações programadas. Exemplos são as versões do software Cisco IOS XE 16.9, 16.12,
17.3 e 17.6

/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/214946-recommended-releases-for-catalyst-2960-3.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html


Note: Cada terceira versão subsequente (por exemplo, Cisco IOS XE Software Release
16.9, 16.12, 17.3 e 17.6) será uma versão de Manutenção Estendida.

Considerando que as versões de manutenção padrão têm períodos de vida de suporte muito
menores,  enquanto  as  versões  de  manutenção  estendida  têm  suporte  mais  longo  com
recriações/correções de bugs mais programados, recomenda-se que os clientes permaneçam nas
versões de manutenção estendida sempre que possível. 

Recomendações

As recomendações a seguir apresentadas estão atualizadas a partir de junho de 2022, sendo
atualizadas sempre que adequado.

Linha de
produtos

Detalhes do produto Versão recomendada do IOS-XE

Catalyst
9200

9200L (todos os modelos) 17.3.5 , 17.6.3

9200 (todos os modelos) 17.3.5 , 17.6.3

Catalyst
9300

9300L (todos os modelos) 17.3.5 , 17.6.3

9300X (inclui C9300X-12Y, C9300X-24Y, C9300X-48HX
e C9300X-48TX)

17.6.3

9300 (todos os outros modelos) 17.3.5 , 17.6.3

Catalyst
9400

C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL e C9400-SUP-1XL-Y 17.3.5#, 17.6.3Nº

Catalyst
9500

9500 (todos os modelos) 17.3.5#, 17.6.3Nº

Catalyst
9600

9600 (C9600-SUP-1) 17.3.5#, 17.6.3Nº

Catalyst
3650

3650 (todos os modelos) 16.12.7

Catalyst
3850

3850 (todos os modelos) 16.12.7

# Para as séries C9400X (C9400X-SUP-2, C9400X-SUP-2XL), C9500X Series (C9500X-28C8D)
e C9600X Series (C99000000000000000000000000000 600X-SUP-2), a recomendação é a
versão IOS-XE 17.8.1.



Versões especiais de engenharia

Em determinados casos, bugs críticos são disponibilizados nas compilações de engenharia
especial (ES). Essas compilações não estão disponíveis no CCO (cisco.com). Se você estiver
enfrentando problemas específicos do seu ambiente que ainda não foram corrigidos nas versões
atuais do cisco.com, entre em contato com a Cisco Customer Experience (CX) para conhecer a
possibilidade de um código de engenharia especial (ES). As compilações de engenharia especial
devem ser implantadas por um período limitado, além de ser aconselhável que os clientes migrem
para a próxima recriação de manutenção, assim que ela estiver disponível no cisco.com.  As
construções especiais de engenharia são totalmente suportadas pela Cisco Customer Experience
(CX) e pela Business Unit (BU).

Abrir avisos

Identifier Título Versão afetada Solução alternativa
disponível Versão Fixa

CSCwa10331 As portas
Cat9300-48UX
podem não ser
conectadas
quando
conectadas à NIC
Intel I219 peer

17.3.1, 17.3.2a,
17.3.3, 17.3.4,
17.3.5, 17.6.1,
17.6.2

Yes 17.6.3

CSCwa76242 Cat 9200L - 10G
Link Flaps em
horários
intermitentes
quando o peer é
mantido como
Nexus 9K

17.3.3, 17.3.4,
17.3.5, 17.6.3

No 17.3.6 (em breve)

17.6.4 (em breve)

17.9.1 (em breve)

Informações Relacionadas

Cisco IOS XE 16 – Notas de versão – Cisco

Cisco IOS XE 17 – Notas de versão – Cisco

Suporte e downloads Cisco

Anúncio de fim das vendas e de fim da vida útil do Cisco IOS XE 16.6.x

Anúncio de fim das vendas e de fim da vida útil do Cisco IOS XE 16.9.x

Anúncio de fim de venda e fim da vida útil do Cisco IOS XE 16.12.x

Anúncio de fim de venda e fim da vida útil do Cisco IOS XE 17.3.x 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa10331
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa76242
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/ios-nx-os-software/ios-xe-16/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-741918.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/eos-eol-notice-c51-742700.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe-16/eos-eol-notice-c51-744154.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe-17/ios-xe-17-3-x-eol.html
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