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Inleiding

Dit document beschrijft de processen met behulp van voorbeelden voor het opnieuw vormgeven
van een Cisco FireSIGHT Management Center (FMC) en FirePOWER-apparaten.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende hardwaremodellen en geeft een lijst
van de softwareversies die beschikbaar zijn voor elk model.

Beheerd apparaat FireSIGHT
Management Center

Beschikbare
softwareversies voor opslag

Cisco FirePOWER 7000 Series-switches
Cisco FirePOWER 7100 Series Access Points

FS 750
FS 1500 5.2 of hoger



Cisco FirePOWER 8100 Series-switches
Cisco FirePOWER 8200 Series-switches FS 3500

Firepower 8300 Series switches
Cisco Advanced Malware Protection 7150
Cisco Advanced Malware Protection 8150

  5.3 of hoger

Afbeeldingsproces

Voorzichtig: Plaats geen USB-opslagvoorziening of stekker van een KVM-switch (Keyboard,
Video and Mouse) wanneer u een FireSIGHT Management Center of een FirePOWER-
apparaat verbetert of herstelt.

Voordat u begint

Als u een afbeelding wilt maken van een beheercentrum of een afzonderlijk FirePOWER-
apparaat, wordt u aangeraden om een back-up te maken van uw wasmachine voordat u
verdergaat.

1.

Identificeer het model van uw sensor en gebruik de lijst van modellen in de Gebruikte sectie
van Componenten om te controleren of deze gids geschikt is.

2.

Download de juiste installatie- en diskafbeelding voor uw gewenste softwareversie van de
Cisco-ondersteuningswebsite.Opmerking: Geef een .iso-bestand geen andere naam.
Serveer de afbeelding: Het .iso-bestand moet worden gekopieerd naar een host die een
SSH-server runt die bereikbaar is vanaf het beheernetwerk van het apparaat dat moet
worden aangepast.

Opmerking: Als er geen andere SSH-server beschikbaar is, kan FMC voor dit proces worden
gebruikt.Controleer de integriteit van de site: De md5sum van de bestanden is aan de
rechterkant van de pagina ter controle beschikbaar met een md5sum-hulpprogramma.

3.

De installatiegidsen bevatten stap voor stap herstellende instructies. Volg de stappen in de
handleiding om de afbeelding te voltooien. De screenshots in dit document kunnen ter
referentie worden gebruikt.

4.

Overzicht van het opslagproces

Opmerking: De versie van 5.3 werd gebruikt om de screenshots op te nemen in dit artikel.
Het afbeeldingsproces is identiek voor andere 5.x-versies, behalve de versienummers die in
de screenshots verschijnen.



Figuur 1

Afbeelding 2 - Wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart, drukt u op een pijltjestoetsen op
het toetsenbord om de aftelling te stoppen om de optie System_Restore voor het volgende
weergegeven scherm te kiezen.



Opmerking: Als de melding System_Restore niet wordt weergegeven, moet u de
laarsvolgorde wijzigen om direct te beginnen met de Restore Division (DOM). Zie voor meer
informatie de optie System_Restore LILO ontbreekt.

Figuur 3



Afbeelding 4 - Kies optie 0 als u een toetsenbord en monitor gebruikt.

Afbeelding 5



Figuur 6



Afbeelding 7 - Druk op de spatiebalk om het netwerkapparaat te selecteren.



Figuur 8



Afbeelding 9



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



Afbeelding 14



Afbeelding 15 - Cisco Support raadt u aan het protocol Secure Kopie (SCP) te gebruiken.



Afbeelding 16 - Voor deze stap kan een FireSIGHT Management Center als SCP-server worden
gebruikt. Sla het .iso-bestand op in /var/tmp of /var/common op het FireSIGHT Management
Center en gebruik het IP-adres en de IP-referenties voor het Management Center om de velden in
het System Restore-menu te bevolken.



Afbeelding 17



Afbeelding 18



Afbeelding 19

Opmerking: Als u op dit punt een aansluitingsfout in plaats van het verwachte bericht
ontvangt, dient u uw verbinding met de SSH-server te controleren.



Afbeelding 20 - Druk op de spatiebalk om het .iso-beeld te selecteren.

Opmerking: Het is vereist om de standaardbestandsnamen voor de .iso-bestanden te
gebruiken of de bestanden zijn mogelijk niet gedetecteerd in deze stap.



Afbeelding 21



Afbeelding 22 - Cisco Support raadt u aan stap 3 in dit proces over te slaan. Patches en
SNELHEIDS-updates (SRU’s) kunnen worden geïnstalleerd nadat de herafbeelding is voltooid.



Afbeelding 23



Afbeelding 24



Afbeelding 25



Afbeelding 2.

Belangrijke opmerking bij een afbeelding van een andere belangrijke softwareversie: Als u
probeert een apparaat te herwaarderen dat eerder een andere belangrijke softwareversie heeft
gebruikt, bijvoorbeeld als u een andere afbeelding 5.1 > 5.2, 5.2 > 5.3, 5.3 > 5.2 opnieuw
selecteert, moet u tweemaal de stappen voltooien die in afbeelding 1 - 26 zijn afgebeeld.

Nadat u OK hebt gekozen voor de melding in afbeelding 26, knippert de
systeemherstartverdeling in de nieuwe versie en wordt het apparaat opnieuw opgestart.

1.

Na het opnieuw opstarten moet u het proces van het opnieuw beeld beginnen vanaf het
begin en doorgaan door het proces dat in de figuren 27b tot en met 31 is afgebeeld.

2.

Als dit het eerste beeld is van een andere belangrijke softwareversie, ziet u het scherm afgebeeld
in afbeelding 27a, gevolgd door de figuren 31 en 32.

Voorzichtig: Indien u dit scherm ziet, is er mogelijk een vertraging zonder zichtbare uitvoer
na "Hardware controleren" en vóór "Het USB-apparaat...". Druk op geen toetsen op dit
tijdstip in, anders wordt het apparaat opnieuw opgestart in een onbruikbaar toestand en
moet het opnieuw worden weergegeven.

Als dit niet het geval is, ziet u de schermen in afbeelding 27b tot en met afbeelding 32.



Afbeelding 27a



Afbeelding 27b



Afbeelding 28



Afbeelding 29



Afbeelding 30



Afbeelding 31



Afbeelding 32

Problemen oplossen

De optie System_Restore LIL is niet vermeld

De FireSIGHT Management Center en de FirePOWER 7000- en 8000-toestellen hebben een
geïntegreerd flitsstation dat het herbeeldsysteem bevat. Als de optie "System_Restore" niet is
vermeld in het llio (Linux Loader)-beginmenu, is het nog steeds mogelijk om dit station te
benaderen om de herafbeelding te voltooien.

7010, 7020 en 7030 apparaten

Als u een 70X Series-apparaat gebruikt, dient u deze stappen te voltooien om het opstartapparaat
te selecteren:

Schakel het apparaat stevig uit.1.

Schakel het apparaat in en druk herhaaldelijk op de toets Delete terwijl het apparaat wordt
opgestart om te beginnen met het selectiescherm voor de start van het apparaat. Zie de
screenshots hieronder:

2.



Figuur A1



Figuur A2

Gebruik de pijltjesoetsen om het tabblad Opslaan en afsluiten te selecteren. Gebruik in dit
tabblad de pijltjestoets omlaag om SLB te selecteren: InnoDisk. - InnoLite en druk op de Voer
sleutel in.

3.



Figuur A3

Kies optie 0 als u een toetsenbord en monitor gebruikt.4.



Figuur A4



Figuur A5

7110- en 7120-apparaten

Als u een 71X Series-apparaat gebruikt, dient u deze stappen te voltooien om het beginapparaat
te selecteren:

Schakel het apparaat stevig uit.1.

Schakel het apparaat in en druk meermalen op de F11-toets terwijl het apparaat wordt
opgestart om toegang te krijgen tot het selectiescherm voor de start van het apparaat. Zie de
hieronder getoonde screenshot:

2.



Figuur B1

Selecteer optie HDD:P1-SATADOM en druk op ENTER om te beginnen met de
System_Restore partitie.

3.



Figuur B2



Figuur B3

8000 Series apparaten voor beheercentermodellen FS750, FS1500 of FS3500

Als u een 8000 Series apparaat of model FS750, FS1500 of FS3500 gebruikt, dient u deze
stappen te voltooien om het opstartapparaat te selecteren:

Schakel het apparaat stevig uit.1.

Schakel het apparaat in en druk meermalen op de F6-toets terwijl het apparaat wordt
opgestart om toegang te krijgen tot het selectiescherm voor de start van het apparaat. Zie de
hieronder getoonde screenshot:

2.



Figuur C1

Selecteer de USB-optie.3.



Figuur C2

Het apparaat start vanaf de systeem_herstelindeling en geeft het menu System_Restore
weer.

4.



   

Figuur C3

Opstartoptie niet genoteerd

Het is mogelijk dat de optie om te beginnen met de delen van het beeld niet is weergegeven in het
geprogrammeerde of het beginmenu. Als dit probleem zich voordoet, kan het station dat het
beeldsysteem bevat, ontbreken of beschadigd zijn. Een RMA is waarschijnlijk nodig.
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