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Introdução

Este documento descreve como promover uma versão 2.4.4 privada da nuvem de FireAMP (vPC)
à versão 3.0.1. Note por favor que o procedimento de upgrade exige um exemplo novo da
máquina virtual para a versão 3.0.1.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

A instalação um molde virtual aberto do dispositivo (ÓVULOS) em VMware ESXi●

Conhecimento básico de como a nuvem virtual AMP trabalha e se opera●

Requisitos de hardware

Estão abaixo os requisitos mínimos de hardware para a nuvem privada de FireAMP:

vSphere ESX 5 ou mais altamente●



8 CPU●

64 GB RAM●

O 1 espaço de disco livre TB no datastore de VMware●

Tipo de movimentações: SSD exigido●

Tipo RAID: Um grupo RAID 10 (listra dos espelhos)●

Tamanho de loja mínimo dos dados de VMware: 1TB●

A loja mínima dos dados aleatória lê para o grupo RAID 10 (4K): PROCESSADORES DE
ENTRADA/SAÍDA 60K

●

A loja mínima dos dados aleatória escreve para o grupo RAID 10 (4K): PROCESSADORES
DE ENTRADA/SAÍDA 30K

●

Cuidado: Os ÓVULOS privados da nuvem não criam as separações da movimentação, tão
lá são nenhuma necessidade de especificá-las em VMware.

Nota: Refira o Guia do Usuário privado da nuvem de FireAMP para obter mais informações
sobre dos requisitos de hardware.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

Nuvem privada 2.4.4 de FireAMP●

Nuvem privada 3.0.1 de FireAMP●

VMware ESXi 5.0 ou maior●

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Processo de upgrade

Esta seção fornece instruções passo a passo em como recolher o backup da versão privada da
nuvem 2.4.4 de FireAMP e em como restaurá-la corretamente na versão privada da nuvem 3.0.1
de FireAMP. 

Cuidado: O processo de upgrade pode introduzir um tempo ocioso da máquina em seu
ambiente. Os conectores (inclui o AMP para as redes conectadas a sua nuvem privada
virtual) que usam a nuvem privada podem perdê-los a Conectividade à nuvem virtual e
podem ter danificado a funcionalidade devido àquela.

1. Transferência e instalação da atualização

Certifique-se de que sua nuvem privada virtual 2.4.4 de FireAMP é atualizada.

Etapa 1. Navegue às operações - > dispositivo da atualização no portal do administrador.

Etapa 2. A verificação/transferência do clique atualiza o botão, segundo as indicações da

https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf#G3.3405142


imagem, para certificar-se de que sua nuvem privada virtual de FireAMP, de onde a coleção
alternativa ocorre, é atualizada (índice e software sábios).

Etapa 3. Uma vez que o índice e as atualizações de software são instalados, a página da
atualização mostra a informação que o dispositivo é atualizado, segundo as indicações da
imagem.

2. Coleção e parada programada alternativas



Etapa 1. Navegue às operações - > backup.

Etapa 2. Na seção do backup manual, o clique executa o botão alternativo. O procedimento
começa uma criação alternativa.

Etapa 3. Quando o processo termina com sucesso, a notificação bem sucedida aparece, segundo
as indicações da imagem.



Etapa 4. Botão do clique. Certifique-se de que o backup corretamente está transferido e salvar
em um local segura.

3. A instalação da nova versão

Esta seção supõe que a máquina virtual para a nuvem privada virtual de 3.0.1 FireAMP está
distribuída já. O procedimento de instalar nas considerações da máquina virtual para 3.0.1
ÓVULOS em VMware ESXi pode ser encontrado sob o link: Distribua ÓVULOS arquivam em um
server ESX.

Nota: O procedimento apresentado no artigo usa exatamente os mesmos nomes de host e
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para a nuvem privada virtual 2.4.4 e
3.0.1 de FireAMP. Quando você segue este guia, você deve a nuvem privada virtual 2.4.4
de FireAMP da parada programada depois que o backup é recolhido.

Etapa 1. Abra o terminal de console para o exemplo recém-criado da máquina virtual com versão
3.0.1 instalado. Você pode navegar através da aba, entra e chaves de seta.

Etapa 2. Navegue a CONFIG_NETWORK e clique a tecla ENTER em seu teclado para começar a
configuração do endereço IP de gerenciamento para a nuvem privada de FireAMP. Se você não

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-fireamp-private-cloud-virtual-appliance/118336-configure-fireampprivatecloud-00.html#anc5
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-fireamp-private-cloud-virtual-appliance/118336-configure-fireampprivatecloud-00.html#anc5


quer usar o DHCP, para selecionar o nenhum e pressione entram.

Etapa 3. Entre no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, na máscara de rede e
no gateway padrão. Navegue PARA APROVAR, segundo as indicações da imagem. Pressione a
tecla ENTER.



Etapa 4. A alteração de configuração de rede exige um reinício da relação. Depois que o reinício,
menu do console principal reaparece, segundo as indicações da imagem. Esta vez você vê um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na linha URL. Também, note que a senha
inicial está indicada. Esta é uma senha de uma vez (provida mais tarde como a senha inicial) que
seja usada na instalação com base na Web.



Etapa 5. Abra um navegador da Web e navegue ao endereço IP de gerenciamento do dispositivo.
Você recebe um erro do certificado enquanto a nuvem privada de FireAMP gerencie inicialmente
seu próprio certificado HTTPS. Configurar seu navegador para confiar temporariamente o
certificado auto-assinado da nuvem privada de FireAMP.

Etapa 6. Você consegue uma tela incorporar uma senha, segundo as indicações da imagem. Use
a senha inicial do console. Clique sobre o início de uma sessão.



Passo 7. Após o login bem-sucedido, você é exigido mudar a senha. Use a senha inicial do
console no campo de senha antiga. Use sua senha nova duas vezes nos campos de senha
novos. Clique a senha da mudança.

4. Restauração alternativa

Etapa 1. A página de boas-vindas do portal Admin apresenta duas maneiras da instalação virtual
da nuvem de 3.0.1 FireAMP, segundo as indicações da imagem.



Etapa 2. Você pode escolher um de três métodos diferentes transferir arquivos pela rede o
arquivo de backup ao exemplo privado virtual recém-criado da nuvem de FireAMP:

Local - Restaura a configuração de um arquivo de backup já apresentado no dispositivo (você
deve pôr o arquivo sobre o dispositivo através do SFTP ou do SCP). Os arquivos estão extraídos
ao diretório correto uma vez que o processo da restauração começa. Por este motivo,
recomendado é o diretório de /data.

Remoto - Restauração de um arquivo em um Server do HTTP remotamente acessível.

Transferência de arquivo pela rede - A restauração do arquivo transferiu arquivos pela rede por
seu navegador. Trabalha somente se seu arquivo de backup é menor do que 20MB.

Neste exemplo, a opção remota foi escolhida.

Nota: A conectividade apropriada deve ser permitida o Server do HTTP. O arquivo de
backup precisa de ser acessível da perspectiva privada da nuvem.

Clique o botão Start Button para continuar com a restauração, segundo as indicações da imagem.



Etapa 3. O procedimento de restauração de um backup substitui sua configuração atual. As
chaves Host SSH do seu dispositivo e a senha portal da administração são substituídas. Você
pode rever partes de sua configuração nas considerações da instalação.



Etapa 4. Após uma cópia bem sucedida do arquivo de backup, a página da restauração apresenta
a mensagem do PNF-acima como mostrado na imagem. O clique reconfigura a administração
que o portal se abotoa agora para terminar o procedimento de restauração.



Etapa 5. Uma vez que a reconfiguração é terminada, a página portal da administração está
indicada outra vez, segundo as indicações da imagem. A partir de agora, entrá-lo deve usar a
senha do backup privado virtual da nuvem de 2.4.4 FireAMP.

Mostras da imagem mais do trabalho para a instalação adequada como já feita (marcas do ponto
de verificação). Espera-se desde que o backup restaura a configuração da nuvem privada virtual
2.4.4 de FireAMP.



5. Autoridades de certificação

A versão 3.0.1 da nuvem privada virtual de FireAMP introduz novos recursos e comportamentos
em termos de como o sistema se opera. Aqueles precisam de ser configurados e terminado antes
que você possa começar a instalação.

O primeiro componente que é novo e não estava atual na versão anterior é autoridades de
certificação.

As autoridades de certificação paginam permitem que você controle certificados de raiz para seus
serviços se você quer usar um Certificate Authority feito sob encomenda. Você pode transferir ou
suprimir de seu certificado de raiz se necessário.

Nota: As autoridades de certificação confiadas armazenam são usadas somente para
serviços virtuais da nuvem (para construir e validar o certificate chain apropriado). Não é
usado para várias integrações do vPC, como ThreatGrid.

Etapa 1. Navegue à configuração - > seção das autoridades de certificação no painel das opções



de instalação. O clique adiciona o botão do Certificate Authority, segundo as indicações da
imagem.

Etapa 2. O clique adiciona a raiz do certificado, segundo as indicações da imagem, para transferir
arquivos pela rede o certificado. Todas as exigências listadas precisam de ser cumpridas para
que a nuvem privada virtual aceite o certificado.

Nota: Durante o procedimento de upgrade, você deve adicionar o certificado de raiz usado
para assinar o certificado do serviço de autenticação, explicado na próxima seção.



Etapa 3. Uma vez que o certificado é atualizado, botão da transferência de arquivo pela rede do
clique, segundo as indicações da imagem, para transferir arquivos pela rede o certificado.

Se você usa alguma autoridade subordinada dos Certificados para assinar algum Certificados do
serviço, transfira-o arquivos pela rede nesta seção também.

Cuidado: Mesmo se você gerencie um certificado auto-assinado para o serviço de



autenticação, certifique-se de que está transferido arquivos pela rede na seção do
Certificate Authority antes que você passe às próximas etapas.

6. Serviço de autenticação

O segundo componente que é adicionado na versão 3.0.1, e não importado do backup, é
autenticação sob a seção dos serviços.

O serviço de autenticação será usado nas versões futuras da nuvem privada para segurar
pedidos da autenticação de usuário. É adicionada na versão 3.0.1 para a compatibilidade futura.

Etapa 1. Navegue aos serviços - > seção da autenticação no painel das opções de instalação.
Entre no hostname original da autenticação, a entrada de DNS especificada na seção do
hostname deve corretamente ser configurada no servidor DNS e nos pontos ao endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT privado virtual da interface de console da nuvem. 

Etapa 2. Uma vez que o hostname é especificado e corretamente pode ser resolvido, o
clique substitui o botão do certificado, como mostrado na imagem.



Nota: Se você precisa a ajuda com a geração do certificado, visite por favor o artigo: Como
gerar e adicionar os Certificados que são exigidos para a instalação de AMP VPC 3.x
avante para obter mais informações sobre dos requisitos de hardware.

Etapa 3. O clique escolhe o botão do certificado transferir arquivos pela rede o certificado do
serviço de autenticação, como mostrado na imagem.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html


Etapa 4. A próxima etapa é transferir arquivos pela rede o arquivo-chave privado para o
certificado. Para adicionar-la, o clique escolhe o botão chave.



Etapa 5. Você precisa de certificar-se que todas as exigências estão cumpridas antes que você
possa continuar à próxima etapa. As exigências destacadas são cumpridas se o certificado de
raiz usado para assinar o serviço de autenticação é colocado corretamente na loja das
autoridades de certificação.

Cuidado: Você pode mudar os nomes de host para todos os outros serviços nesta fase
somente. Uma vez que a instalação é terminada, o hostname para os serviços não pode ser
mudado. Mais tarde você pode mudar Certificados somente. Você precisa de certificar-se de
você compreender o risco de tal operação. Se você muda os nomes de host dos serviços
usados pelos conectores ou pelo AMP para dispositivos de rede, podem ter os problemas a
comunicar-se com a elevação da nuvem estão terminados uma vez.

7. Instalação

Etapa1. Uma vez que cada seção é terminada e marcada como válido, você começa a instalação.



Navegue para rever e instalar a seção e o botão da instalação do começo do clique, segundo as
indicações da imagem.

Etapa 2. O portal do administrador apresenta-lhe o estado atual, a data de início e os logs. Se
você encontra quaisquer erros ou problemas que precisa a atenção do apoio, recolha os logs pelo
botão da saída da transferência do clique, segundo as indicações da imagem, e anexe-os ao caso
de TAC.



Etapa 3. Quando a instalação é bem sucedida, você deve recarregar o dispositivo para terminar o
processo. Clique o botão da repartição para continuar com o procedimento de reinicialização,
segundo as indicações da imagem.



Etapa 4. Depois que o procedimento da repartição, você pode entrar ao portal do administrador e
ao portal do console. O procedimento de upgrade é terminado.

8. Verificações da elevação do cargo

Uma vez que o dispositivo é recarregado, certifique-se por favor de que a restauração esteve
terminada com sucesso:

Etapa1. Verifique se os conectores podem se comunicar ao dispositivo virtual recentemente
instalado 3.0.1.

Etapa 2. Certifique-se de que o objeto dos eventos, da trajetória do dispositivo e dos
computadores corretamente está restaurado e apresentado no portal do console.

Etapa 3. Se você tem qualquer AMP para integrações de rede como FMC, o ESA, WSA certifica-
se que podem se comunicar ao server da disposição do arquivo.

Etapa 4. Verifique para ver se há todas as atualizações de índice/software (operações - >
dispositivo da atualização) e continue com a instalação de tais.

Sugere-se altamente para executar testes para assegurar uma upgrade bem sucedido.



Mudanças na nuvem privada virtual 3.0.1

1. Versão 6.1.7 do conector de Windows

A nuvem privada 3.0.1 é enviada com o apoio para a versão do conector de 6.1.7 Windows, você
pode encontrar a documentação sobre ela sob o link: Release Note para 6.1.7

Cuidado: Se você fez alguma mudança nos Certificados, certifique-se de que antes que
uma elevação ou uma instalação à versão 6.1.7 do conector de Windows, os Certificados
usados para serviços privados da nuvem estejam confiadas no valor-limite próprio. Confie
precisa de estar no nível da máquina, não usuário. Se esta circunstância não é estada
conforme, os conectores não confiam o certificado apresentado pela nuvem privada que os
mantém em um estado desconectado.

2. Autoridades de certificação e serviço de autenticação

As mudanças foram descritas completamente no Guia do Usuário para o 3.0: Guia do Usuário
privado da nuvem.

As autoridades de certificação permitem que você controle certificados de raiz para seus serviços
se você quer usar um Certificate Authority feito sob encomenda. Você pode transferir ou suprimir
de seu certificado de raiz se necessário.

O serviço de autenticação será usado nas versões futuras da nuvem privada para segurar
pedidos da autenticação de usuário. É adicionada na versão 3.0.1 para a compatibilidade futura.

https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf#G8463473
 https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf
 https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf
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