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Introdução

Este documento descreve as lista de características disponíveis na plataforma expressa da
mobilidade e em que versão de código começaram ser apoiadas.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da plataforma expressa da mobilidade.

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Caracterize a introdução pela versão

8.1.111.0

Apoio expresso da mobilidade no Access Point (AP) 1850  ●

8.2.100.0

Apoio do Domain Name Server do Network Time Protocol (NTP) (DNS)●

  

8.3.102.0

Apoio interno do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)●

Elevação de Smart AP●

Modo independente●

Realces do acesso do convidado●

As experiências móveis conectadas (CMX) conectam para o convidado●

Apoio da versão 3 do Simple Network Management Protocol (SNMP) com apoio da interface
gráfica de usuário (GUI)

●

Failover da força ao mestre específico●

Dia 1 GUI: Tela do parâmetro do Radio Frequency (RF)●

Automático reoriente o dia 0 192.168.1.1●

Autenticação da Web externo do convidado●

Início de uma sessão personalizado importação do convidado●

Configuração da importação/exportação do GUI●

Comando show indicar a lista de AP em transferir stat (sumário do fazendo download ap da
mostra)

●

O nome de grupo padrão RF é nome de sistema  ●

  

8.4.100.0

Pacote do apoio da exportação GUI●

Apoio da tomada & do jogo (PnP)●

Credenciais em linha de Cisco da conexão (CCO) exportadas com configuração●

 Perfilamento da visibilidade e do controle (AVC) e do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) do
aplicativo desabilitado à revelia

●

Dual a repartição de AP 3700 ao promover a 8.4 ou mais alto ●

8.5.103.0

Apoio desonesto AP●

Network Address Translation (NAT) para clientes Wireless●



Apoios da interface de gerenciamento que obtêm o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT pelo DHCP

●

Capacidade para desabilitar o escopo de DHCP do GUI ●

Apoio para AP IW3702 como o subordinado AP●

8.6.101.0

Túnel seguro do Transport Layer Security (TLS)●

Apoio para três servidores de SYSLOG no GUI●

Notificação da alteração de configuração no GUI●

Cisco centralizou o apoio da configuração do gerenciamento chave no GUI●

Configuração mestra preferida no GUI●

configuração do suplicante do 802.1x no GUI●

Capacidade para obstruir o tráfego dos clientes internos AP ao controlador●

Log gerado quando o gateway não for alcançável●

Prioridade de eleição mestra AP baseada no modelo AP●

Comprimento da senha aumentado a 127 caráteres ●

8.7.102.0

Limitação bidirecional da taxa da largura de banda●

Access Control Lists (ACLs) do IPv4 DNS●

O AP ótimo junta-se●

Apoio para a autenticação da Web central (CWA)●

Apoio para Bring Your Own Device (BYOD)●

Apoio para o PRE-AUTH ACL DNS●

O GUI apoia para a configuração dos moldes de VLAN●

Apoio para a rede de área local remota (RLAN)●

Apoio GUI para a atualização do identificador exclusivo organizacional (OUI)●

Apoio GUI para a transferência de arquivo pela rede dos Certificados do Extensible
Authentication Protocol (EAP)

●

Apoio para clientes passivos●

Configuração GUI para clientes do limite pelo WLAN e/ou o rádio●

Apoio para o download do software de PnP no dia 0●

Armadilha de SNMP gerada para o Failover mestre●

Detecção do MAC address do conflito do Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)●

O mesmo modelo do AP mestre transfere sua imagem diretamente do mestre, em vez do
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

●

Prevenção do AP e do controlador que usa o mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT

●

Apoio para a obstrução Peer-2-Peer (P2)●

Opção de GUI atualizar o tipo Atendimento-estação-identificação explicando●

Apoio GUI para grupos AP●

Apoio GUI para a configuração do dot1x AP●

8.8.100



Apoio para a política do mDNS.●

Apoio para a autenticação que põe em esconderijo na mobilidade de Cisco expressa●

Apoio para regras ACL DNS na mobilidade de Cisco expressa.●

O apoio para o cliente TLS que permite a mobilidade de Cisco expressa para formar um túnel
seguro ao gateway TLS que reside na instalação central.

●

Apoie para os Access point do 4800 Series do Cisco Aironet●

Conversão do tipo configuração padrão AP de CAPWAP ao modo expresso da mobilidade de
Cisco ao executar a imagem expressa da mobilidade

●

Apoio SFTP para a conversão AP de CAPWAP à imagem expressa da mobilidade de Cisco●

O apoio da opção de DHCP 43 para a conversão do AP da mobilidade de Cisco expressa à
imagem CAPWAP

●

Opção para configurar o identificador do roteador virtual (VRID) através do CLI●

Apoio para Ethernet sobre o Tunelamento GRE (EoGRE)●

O AP eficiente junta-se●

Multicast ao apoio do unicast●

Opção para configurar o RFID que segue através do CLI. A mobilidade de Cisco expressa
apoia atualmente o seguimento de até 2000 RFID ativos.

●

Apoie para a conexão HTTP ao Cisco DNA Center para finalidades do acreditação●

O AP não recarrega quando se junta a um grupo AP ou o perfil RF do grupo AP está alterado.●

Realces GUI com as seguintes disposições:Apoio do Domain Name SFTPProgramação
WLANVaguear aperfeiçoado (somente na vista perita)Apoio do chromecast de Bonjour
(também configurável através do CLI)

●

8.8.110

Apoie para o guarda-chuva de Cisco.●

IPSK em Flexconnect●

8.8.120

Apoio Flex+Mesh 1542 e 1562●

8.9.100

Apoio para 9115 e 9117 AP como o membro AP (não como a mobilidade expresse o AP
mestre)

●

8.9.111

Apoio para 9120 AP como o membro AP (não como o mestre expresso AP da mobilidade)●

8.10.105

Apoio para WPA3●

Notificação de armadilha do apoio através do SNMPv3●

Apoio para mensagens da contabilidade do RAIO para eventos AP●



Apoio para pelo servidor de NTP do grupo AP●

Apoio para o modo da malha na mobilidade de Cisco expressaMIM + apoio RAP: 1542, 1562,
1815i, 1832, 1852, 2800, 3800, 4800, e 6300Apoio interno da malha: 1815i, 1832, 1840,
1852, 2800, 3800, e 4800

●

Realces do gerenciamento de configuração (transferência programada)●

Configuração de modo do dia 0 Flex+Bridge●

Nota: Para uns detalhes mais adicionais sobre uma liberação específica consulte seus
Release Note: Mobilidade expressa - Release Note

BJB teve o intervalo que conecta à parte posterior BDB. Certifique-se que você está conectado à
rede interna Cisco. [close]

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/mobility-express/products-release-notes-list.html
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