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Inleiding

Dit document beschrijft het proces dat wordt gebruikt om de Cisco web security applicatie (WSA)
en de Cisco e-mail security applicatie (ESA) lokaal te verbeteren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van de Cisco WSA en ESA standaard (online)
upgradeprocedures.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareversies:

AsyncOS-versies 6.0 en hoger, en versies 5.7 en eerder●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen. 

Achtergrondinformatie



Op bepaalde momenten, wanneer het netwerk verstopt is, kunnen pogingen om de WSA of de
ESA via het internet te verbeteren mislukken. Als er bijvoorbeeld een beschikbare upgrade voor
een apparaat beschikbaar is, wordt AsyncOS gedownload en tegelijkertijd geïnstalleerd. Als het
netwerk echter verstopt is, kan de download ophangen en mislukt de upgrade. In dergelijke
scenario's is één beschikbare optie de WSA of de ESA ter plaatse te verbeteren.

Uploads voor applicaties die AsyncOS-versies 6.0 en hoger
uitvoeren

Om apparaten te upgraden die AsyncOS versies 6.0 en hoger uitvoeren, moet u de AsyncOS-
upgrade downloaden en dan op het apparaat toepassen.

Download de AsyncOS-upgrade

Voltooi deze stappen om de AsyncOS-upgrade te downloaden:

Navigeer naar de Facebook-pagina van de Afbeelding van lokale upgrade.1.

Geef het/de juiste serienummer(s) op. Koppel de serienummers los met komma's als er meer
dan één is.

2.

Voer in het veld Base release Tag de huidige versie van het apparaat in met deze indeling:

Voor de WSA: coeus-x-x-x-xxx (coeus-6-0-544, bijvoorbeeld)Voor het ESR: phoebe-x-x-x-
xxx (bijvoorbeeld phoebe-6-0-0-544)Voor de SMA: zeus-x-x-x-xxx (zeus-6-0-544,
bijvoorbeeld)

3.

Klik op Facebook manipuleren om een lijst met mogelijke upgrades te bekijken voor het
opgegeven serienummer(s).

4.

Klik om de upgrade te downloaden op het vrijgavenpakket van de versie waarop u het
apparaat wilt upgraden.
Opmerking: Dit pakket bevat het benodigde XML-bestand binnen het zip-bestand dat is
bereid voor het (de) opgegeven serienummer(s).

5.

Trek het gedownload pakket op uw HTTP server in.6.

Controleer dat de telefoongidsstructuur toegankelijk is en er op lijkt:

Voor de WSA

asyncos/coeus-6-0-1-006/app/default/1

asyncos/coeus-6-0-1-006/distroot/default/1

asyncos/coeus-6-0-1-006/hints/default/1

asyncos/coeus-6-0-1-006/scannerroot/default/1

asyncos/coeus-6-0-1-006/upgrade.sh/default/1

Voor het ESA

7.

http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html
http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html
http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html


asyncos/phoebe-6-0-1-006/app/default/1

asyncos/phoebe-6-0-1-006/distroot/default/1

asyncos/phoebe-6-0-1-006/hints/default/1

asyncos/phoebe-6-0-1-006/scannerroot/default/1

asyncos/phoebe-6-0-1-006/upgrade.sh/default/1

Opmerking: In dit voorbeeld is 6.0.1-006 de doelversie. U hoeft niet in de map op uw HTTP-
server te bladeren.

upgrade van de applicatie

Voltooi deze stappen om de upgrade toe te passen:

Om de lokale server te configureren voert u de opdracht update econfig > Setup in in de CLI.
Opmerking: Voer het volledige pad naar het XML bestand in. Bijvoorbeeld,
http://localupgrade.server/asyncos/coeus-6-0-1-006.xml of
http://localupgrade.server/asyncos/phoebe-6-0-1-006.xml voor de duidelijke plaats.

1.

Sommige veranderingen in het XML bestand zelf zijn vereist. Het XML bestand bevat
verwijzingen naar updates.ironport.com. Vervang die verwijzingen met het IP adres van de
lokale server.

2.

Voer het IP-adres of de hostnaam in en de juiste poort op uw lokale HTTP-server.
Opmerking: De directory structuur op de lokale HTTP server moet beginnen met
/asyncoslocalupgrade.server:80.

3.

Uploads voor applicaties die AsyncOS-versies 5.7 en eerder
uitvoeren

Om apparaten te upgraden die AsyncOS versies 5.7 en eerder uitvoeren, moet u de AsyncOS-
upgrade downloaden en dan op het apparaat toepassen.

Download de AsyncOS-upgrade

Voltooi deze stappen om de AsyncOS-upgrade te downloaden:

Download het juiste beeld van de IronPort Upgraden Server en bewaar het op uw lokale
server.
Opmerking: U dient het (de) serienummer(s) in te stellen om de beschikbare upgrade te
kunnen bekijken.

1.

Nadat de afbeelding is gedownload, slaat u de webpagina op waarop u de afbeelding als
index.html hebt gedownload.

2.

Wijzig de juiste link in het opgeslagen index.html-bestand zodat dit wijst op de locatie waarin
het beeld op de lokale server wordt opgeslagen.

3.

 

http://downloads.ironport.com/


   

upgrade van de applicatie

Voltooi deze stappen om de upgrade toe te passen:

Om de lokale server te configureren voert u de opdracht update econfig > Setup in in de CLI.
Opmerking: Voer het volledige pad naar het index.html-bestand in. Bijvoorbeeld,
http://localupgrade.server/asyncos/index.html.

1.

Richt de WSA of het ESA op de index.html pagina om te verbeteren.2.
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