A instalação da correção de
programa/atualização no módulo de FirePOWER
usando ASDM (Gerenciamento da Em-caixa)
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Introdução
Este original descreve a vária elevação/atualização/correção de programa disponível no módulo
de FirePOWER e seu procedimento de instalação usando o Security Device Manager adaptável
(Gerenciamento da Em-caixa).
Contribuído por Avinash, por Prashant Joshi, e por Sunil Kumar, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

Conhecimento do Firewall adaptável de Appliance(ASA) da Segurança e do Security Device
Manager adaptável (ASDM)
Conhecimento do dispositivo de FirePOWER

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão de software running 5.4.1 dos módulos ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506HX/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X) e acima
Versão de software running 6.0.0 do módulo ASA FirePOWER (ASA 5515-X, ASA 5525-X,
ASA 5545-X, ASA 5555-X) e acima
A versão do ASDM depende da versão que é executado no ASA. Uma matriz de
compatibilidade detalhada ASA e compatibilidade ASDM
A informação neste documento é criada dos dispositivos em um ambiente de laboratório
particular. 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.
●

●

●

Informações de Apoio
Tipo de atualizações
O módulo de FirePOWER tem estes tipos de atualizações:
●

●
●
●

Correção de programa da elevação do produto (firmware)
Atualização do base de dados da vulnerabilidade (VDB)
Atualização da regra (assinatura)
Atualização de Geolocation

Configurar atualizações do módulo de FirePOWER
Instale a atualização do produto (firmware)
As atualizações do produto são de dois tipos.
Tipo-1. A upgrade de produto é o sistema de melhoramento da versão menor à versão principal.
Por exemplo: Promovendo FirePOWER da versão 5.4.x à 6.0.x. Estas atualizações contêm o
realce principal na funcionalidade do produto.
Tipo 2. A instalação da correção de programa é uma elevação menor que inclua as correções de
bug para a versão atual.
Por exemplo: Promovendo o módulo de FirePOWER da versão 5.4.1 à 5.4.x.
Nota: Cisco recomenda rever Release Note antes da instalação de toda a atualização/correção de programa.

A fim instalar as atualizações do produto/correção de programa para o módulo de FirePOWER,
navegue à configuração > à configuração > às atualizações ASA FirePOWER.

Aqui, você obtém duas opções.
Auto transferência: Se o módulo de FirePOWER tem o acesso ao Internet, as atualizações podem
ser transferidas diretamente do local de Cisco clicando as atualizações da transferência.
Atualização manual: Transfira a correção de programa da elevação de produto do local de Cisco
ao sistema local e transfira-a arquivos pela rede manualmente clicando a atualização da
transferência de arquivo pela rede. Seleto escolha o arquivo e consulte o arquivo do sistema local
a seguir clique a transferência de arquivo pela rede.
Segundo as indicações da imagem, uma barra do progresso aparece ao transferir arquivos pela
rede um arquivo ao módulo de FirePOWER.

Uma vez que a atualização manualmente é transferida arquivos pela rede ou transferida do local
de Cisco, selecione a versão e clique o ícone da instalação, segundo as indicações da imagem.

1. Dica: Navegue à monitoração > estado da tarefa para monitorar a instalação da elevação.

Instale a atualização VDB
A atualização do base de dados da vulnerabilidade (VDB) contém atualizações para a detecção
do aplicativo (filtro do aplicativo) e a atualização VDB. A atualização VDB está listada sob
atualizações do produto.
A fim configurar a atualização VDB, navegue à configuração > à configuração > às atualizações
ASA FirePOWER. Hereyou obtém duas opções.
Auto transferência: Se o módulo de FirePOWER tem o acesso ao Internet, o módulo de
FirePOWER pode transferir as atualizações VDB diretamente da site da Cisco na Web
clicando nas atualizações da transferência.
Atualização manual: Transfira a atualização VDB da site da Cisco na Web ao sistema local e
transfira-a arquivos pela rede manualmente clicando a atualização da transferência de arquivo
pela rede. Seleto escolha o arquivo e consulte o arquivo do sistema local a seguir clique a
transferência de arquivo pela rede.
Uma vez que a atualização manualmente é transferida arquivos pela rede ou transferida da site
da Cisco na Web, selecione a versão e clique o ícone da instalação, segundo as indicações da
imagem.

1. Dica: Navegue à monitoração > estado da tarefa, a fim monitorar a instalação VDB.

Instale atualizações da regra
As atualizações da regra (assinatura) são as atualizações de assinatura do Cisco IOS Intrusion
Prevention System (IPS) que a equipe de Cisco TALOS se libera numa base regular para
fornecer a cobertura para as ameaças as mais atrasadas.
A fim instalar atualizações da regra, navegue à configuração > à configuração > às atualizações
ASA FirePOWER e clique então atualizações da regra.
Há duas opções para configurar as atualizações da regra.
●

●

Único importação da regra da atualização da regra
Importação de retorno da atualização da regra

Único importação da atualização da regra/regra
A único importação da atualização da regra/regra é um processo manual de atualizar assinaturas.
Aqui, você tem duas opções.
Auto transferência: Se o módulo de FirePOWER tem a conectividade de Internet, selecione a
atualização da regra da transferência da site de suporte.
Atualização manual: Se você transferiu manualmente o arquivo da atualização da regra da site da
Cisco na Web em seu sistema local a seguir seleciona a atualização da regra ou o arquivo da
regra do texto a transferir arquivos pela rede e instalar e clicar então escolhe o arquivo transferir
arquivos pela rede o arquivo de assinatura.
Uma vez que a transferência de arquivo pela rede/transferência das regras está completas, você
pode selecionar reaplica todas as políticas depois que a importação da atualização da regra
termina clica então a importação para aplicar automaticamente a atualização de assinatura a
todas as políticas do controle de acesso depois que a atualização da regra/instala terminou.
Para aplicar manualmente políticas, deixe a caixa de seleção uncheck.

1. Dica: A fim monitorar a instalação da importação da regra, navegue à configuração > à
configuração > às atualizações > à regra ASA FirePOWER atualiza > log da atualização da
regra.
Importações de retorno da atualização da regra
A opção de retorno da atualização da regra é programar o módulo de FirePOWER verificar para
ver se há atualizações de regra. Transfira e instale a regra nova se o base de dados novo da
regra está disponível.
Nota: O módulo de FirePOWER deve ter a Conectividade à site de suporte de Cisco.

A fim configurar as atualizações de retorno da regra, seletas permite importações de retorno da
atualização da regra da site de suporte. Configurar a frequência para verificar para ver se há a
atualização nova da regra e o download/instala a atualização da regra se disponível.
Você pode escolher aplicar automaticamente políticas de acesso selecionando políticas
actualizadas Deploy aos dispositivos visados depois que a atualização da regra termina se você
quer aplicar mudanças novas da regra ao módulo e clicar então a salvaguarda.

1. Dica: A fim monitorar a instalação da importação da regra, navegue à configuração > à
configuração > às atualizações > à regra ASA FirePOWER atualiza > log da atualização da
regra.

Instale atualizações de Geolocation
A atualização de Geolocation contém um mapeamento actualizado do IP address ao país e ao
continente.
Há duas opções para configurar as atualizações de Geolocation, eles está como segue:

Únicos atualizações de Geolocation
As únicos atualizações de Geolocation são um processo manual de atualizar o base de dados de
Geolocation. Há duas maneiras de obter estas atualizações.
Atualização manual: Se você transferiu manualmente o arquivo do geolocation da site da Cisco
na Web a seguir seleciona a transferência de arquivo pela rede e instala a atualização do
geolocation e o clique escolhe o arquivo transferir arquivos pela rede o arquivo do geolocation.
Auto transferência: Se o módulo de FirePOWER tem a conectividade de Internet, selecione a
transferência e instale a atualização do geolocation da site de suporte e clique a importação.
Atualizações de retorno de Geolocation
A opção de retorno das atualizações de Geolocation é uma programação definida pelo utilizador a
verificar para ver se há a Disponibilidade de atualizações do geolocation. Transfere e instala o
base de dados novo se disponível.
Nota: O módulo de FirePOWER deve ter a Conectividade à site de suporte de Cisco.

A fim configurar as atualizações de retorno de Geolocation, seletas permite atualizações
semanais de retorno da site de suporte e define a frequência para verificar as atualizações de
Geolocation & o download/instala as atualizações se está disponível e para clicar então a
salvaguarda.

1. Dica: A fim monitorar a instalação da elevação, navegue à monitoração > estado da tarefa.

Verifique a instalação da atualização

A fim verificar a vária instalação da atualização, navegue à informação da configuração > de
Configuration > System ASA FirePOWER.
Versão de software e ósmio: A seção ósmio mostra a versão atualizada do software
Versão VDB: VDB mostra a versão atualizada de VDB
Versão da atualização de Geolocation: Versão da atualização de Geolocation
Versão da atualização da regra: Versão das mostras SRU

Troubleshooting
Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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●
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