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Introduction

Este documento ajuda os clientes a encontrar o software AireOS Wireless LAN Controller (WLC)
mais confiável disponível. A Cisco recomenda que o AireOS seja construído a partir de cada trilha
de software WLC lançado. Estas recomendações podem ser atualizadas semanalmente.

Montagens de escalonamento/Interesses de manutenção

Em alguns casos, a versão recomendada pode ser um escalonamento ou uma compilação
provisória/beta de manutenção. Essas versões não estão disponíveis no CCO (Cisco.com), mas
têm correções de bugs importantes (além do que está disponível no código CCO) e estarão
operacionais em produção nas instalações do cliente por várias semanas.

Observe que, em alguns casos, a versão beta/escalonamento/provisória conterá suporte para
recursos e/ou hardware não lançados.  O Cisco Technical Assistance Center (TAC) não oferece
suporte a recursos ou hardware não lançados - até a versão oficial, esse suporte virá da Unidade



de Negócios (BU).

Para os recursos e plataformas liberados, essas compilações são totalmente suportadas pelo
TAC e pela BU.

Para solicitar um escalonamento recomendado pelo TAC/compilação provisória de manutenção,
abra um caso do Cisco TAC em seu contrato do Wireless LAN Controller.

Compilações recomendadas pelo TAC

AireOS 8.10

O TAC recomenda o AireOS 8.10.151.0.  Em geral, o TAC recomenda que os clientes com
access points 802.11ax (Catalyst 9100 Series Wi-Fi 6) executem a versão mais recente disponível
do 8.10.

Nota: Alguns clientes 11ax dos APs C9117/9130 podem não conseguir transmitir tráfego se a
Cores BSS estiver ativada.  Solução: desabilite a Cores BSS e recarregue os APs.  Veja
CSCvx99417 .

AireOS 8.9

O AireOS 8.9.100.0 e 8.9.111.0 são adiados.  Os APs 802.11ax exigem 8.9 ou mais; O TAC
recomenda a versão 8.10 mais recente disponível para implantações com esses APs.

AireOS 8.8

O TAC suporta o AireOS 8.8.130.0, que é a última versão 8.8 - consulte o boletim de fim da vida
útil.

AireOS 8.7

O AireOS 8.7.106.0 é uma versão de vida curta sem manutenção planejada - consulte o boletim
de fim da vida útil.  Os clientes que precisarem de novos recursos indisponíveis no 8.5 devem
executar o 8.10.

AireOS 8.6

O AireOS 8.6.101.0 é uma versão de vida curta sem manutenção planejada e é adiado - consulte
o boletim de fim da vida útil.  Os clientes que precisarem de novos recursos indisponíveis no 8.5
devem executar o 8.10.

AireOS 8.5

O AireOS 8.5 é um trem com vida longa.  É o último trem para as seguintes plataformas: AP1600,
AP2600, AP3500, AP3600, AP1552 (versão de 128 MB), AP802, WLC2504, WLC5508,
WLC7510, WLC8510, WiSM2.  Consulte o Boletim do Produto para ver os planos de fim da vida
útil de 8,5.  O AireOS 8.5 tem duas filiais:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvx99417
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-743863.html
/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-743863.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-c25-742354.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


8.5 Mainline

A filial principal 8.5 suporta controladores 5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC. 
Ele suporta a mobilidade entre controladores (IRCM) entre AireOS e controladores antigos da
"Nova Mobilidade" ("Acesso Convergente") (5760/3850/3650.) Ele não suporta o IRCM com
controladores 9800.  Para implantações principais do 8.5, o TAC recomenda 8.5.171.0.

8.5 IRCM

A filial 8.5 do IRCM suporta apenas controladores 5508/8510/5520/8540/3504.  Suporta o IRCM
entre os controladores AireOS e 9800; não suporta o IRCM com controladores "New Mobility"
antigos.  Para implantações de 8.5 IRCM, o TAC recomenda 8.5.176.0; versões anteriores do
IRCM 8.5 eram 8.5.164.0 e 8.5.164.216.

AireOS 8.4

O AireOS 8.4 é uma versão de vida curta, sem manutenção planejada e adiada.  Qualquer
implantação que exija recursos ou hardware pós-8.3 deve ser executada 8.5.

AireOS 8.3

O TAC suporta o código de encaminhamento 8.3.150.0 e 8.3.150.x (disponível agora no TAC) 8.3
é o último trem para as seguintes plataformas: AP1040, AP1140, AP1260, AP1552 (versão
64MB), OEAP600.  8.3.150.0 é a versão final do CCO de 8.3 - consulte o boletim End of Life.

Escalação do AireOS 8.3.150.x

Para implantações 8.3 com AP-COS, o TAC recomenda o encaminhamento 8.3.150.x
(disponível mediante solicitação).

●

O 8.3.150.x Escalation tem todos os bugfixes do 8.3.150.0, bem como vários bugfixes
principais que não estão presentes no 8.3.150.0, incluindo o seguinte:

●

AP-COS: AP não ingressado após a habilitação da verificação de expiração do
certificado MIC (CSCvb93909)

●

CSCvp73371 (consulte a dica técnica Respostas ARP para o endereço IP do gateway
padrão para clientes sem fio)

●

O AP que gera arquivos de núcleo 'hostapd', não responde ao EAPOL (CSCvi42632)●

O AP Cisco 1810W para para para enviar quadros de dados intermitentemente
(CSCvg91770)

●

O FW do AP Cisco 3800 parou de funcionar no Radio 0 (CSCvh54235)●

O AP Cisco 2800.3800.1560 não pode encaminhar pacotes downstream; 'Falha ao obter
entrada ARP para WLC' (CSCvg4450)

●

AireOS 8.2

Para implantações que exigem recursos ou hardware introduzidos após a versão 8.0, o TAC
oferece suporte à versão 8.2.170.0.  Não estão planejadas mais versões 8.2.

AireOS 8.1

/content/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742339.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb93909
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp73371
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/aironet-3800-series-access-points/214491-arp-responses-for-default-gateway-ip-add.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/aironet-3800-series-access-points/214491-arp-responses-for-default-gateway-ip-add.html
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


8.1.131.0 é a versão de manutenção final do AireOS 8.1 e é adiada. O caminho de atualização
recomendado para clientes do AireOS 8.1 é 8.3 ou, se possível, 8.5.

AireOS 8.0

Para clientes do AireOS 8.0, o TAC suporta 8.0.152.0.  Não há outras versões 8.0 planejadas.

8.0.150.0 e 8.0.152.0 são susceptíveis ao problema de erros de AJUDA (CSCve81314 (APs de
modo local) e CSCve81269 (APs FlexConnect)). Isso é corrigido em 8.0MR50esc, disponível no
TAC.  Consulte o Field Notice para obter mais detalhes.

Mobility Express

Para implantações do Mobility Express, o TAC recomenda o uso da versão mais recente do 8.10.

Recomendações gerais da versão do AireOS

Para obter as recomendações gerais da versão do AireOS, consulte:

Diretrizes para o boletim de migração de versão de software sem fio da Cisco●

Software Research●

Nota para o software CIMC nos anos 5520 e 8540s

Os controladores 5520 e 8540 devem ter o CIMC 3.0(4r) ou 4.0(2n) instalado

Se o CIMC 2.x ou 3.x estiver instalado, atualize para o CMC 3.0(4r)●

Se o CIMC 4.0x estiver instalado, faça o upgrade para o CIMC 4.0(2n)●

Consulte a seção CIMC Utility Upgrade das notas de versão 8.10.142.0 para obter mais detalhes.

Nota para SDA (Software Defined Access, Acesso definido por
software)

Consulte sempre a Matriz de compatibilidade SDA para obter recomendações de combinação de
códigos que funcionam melhor para o SDA. Ele lista combinações específicas de código no Cisco
DNA Center, Identity Service Engine (ISE), switches, roteadores e códigos do controlador de LAN
sem fio que foram testados pela equipe de teste da solução SDA da Cisco.

Informações Relacionadas

Para o controlador sem fio no IOS-XE, consulte TAC Recommended IOS-XE Builds for
Wireless LAN Controllers (Compilações de IOS-XE recomendadas para Wireless LAN
Controllers)

●

Use o tópico de discussão sobre o AireOS recomendado pelo TAC na Comunidade de
Suporte da Cisco

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve81314
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve81269
/content/en/us/support/docs/field-notices/702/fn70253.html?dtid=osscdc000283
/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/crn810mr4.html#cimc-upgrade
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.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
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.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
https://supportforums.cisco.com/document/12481821/tac-recommended-aireos
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


Matriz de compatibilidade de software de soluções sem fio da Cisco para obter informações
sobre quais versões suportam quais plataformas de hardware

●

/content/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html
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