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Introduction

Este documento lista os recursos suportados em Controladores sem fio incorporados em APs
Catalyst 9100 Series em cada versão IOS-XE iniciando em Gibraltar 16.12.2. Cada recurso é
mencionado somente na versão que foi introduzida pela primeira vez com versões subsequentes
listando apenas as alterações no recurso especificado.

Recursos em cada versão do IOS-XE

Amsterdã - 17.3.1

Os recursos Uplink e Downlink Orthogonal frequency-division multiple access (UL OFDMA e
DL OFDMA) são suportados nos APs Cisco Catalyst 9130 nesta versão. Atualmente limitado
para suportar oito usuários em uma transmissão DL OFDMA ou UL OFDMA. Nesta versão,
37 usuários são suportados nas larguras de banda de 80 e 160 MHz.

●

O recurso Uplink Multi-user multiple-input e multiple-output (UL MIMO) é suportado nos APs
Cisco Catalyst 9130 nesta versão.

●

suporte de gateway mDNS●

aprimoramento do status de pré-download da imagem AP●

Página melhorada de gestão de certificados●

modo escuro da interface da Web●

Suporte a AP 9105●

Amsterdã - 17.2.1

Suporte ao cliente de ponte de grupo de trabalho em EWC-AP●

Exportador Flexível De Netflow●

Simplificação da interface de usuário da Web da WLAN - somente configurações obrigatórias
em Configuração básica

●

Suporte a Aironet IE●



SMU: Pacote APSP não suportado●

Amsterdã - 17.1.1s

Atualização de software do repositório cisco.com●

Suporte para SCP e SFTP como métodos para carregar arquivos principais●

Download periódico programado da configuração do controlador●

Suporte de pacote de dispositivo AP●

Suporte a Ipv6●

Suporte para HTTPS, DNS e filtragem de URL para ACLs●

Suporte para download de configuração PnP Day0●

Suporte do pacote de manutenção de software do controlador●

Suporte para Natação de clientes sem fio por meio de um AP mestre●

Suporte TLS 1.2 para autenticação EAP local●

Suporte para integração Umbrella●

Gilbraltar - 16.12.2s

Primeira versão para oferecer suporte ao controlador sem fio incorporado em APs Catalyst
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