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Introdução

Este documento descreve como ver/verificação as mudanças feitas a uma política do controle de
acesso (ACP). Isto é igualmente aplicável determinar as mudanças feitas para conectar ajustes.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento da tecnologia de FirePOWER●

Componentes usados

A informação neste documento é baseada no centro de gerenciamento 6.1.0.5 de FirePOWER e
acima.

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Configurar

Configurações

Etapa 1. Entre ao GUI do centro de gerenciamento de FirePOWER usando privilégios do
administrado.



Etapa 2. Navegue às políticas > ao controle de acesso e clique para editar (ou mesmo para criar
um novo) uma política.

Exemplo:

Faça algumas mudanças à política. Por exemplo, adicionar uma regra nova, segundo as
indicações da imagem:

Etapa 3. Seguinte, salvar as alterações de política.

Etapa 4. Agora, navegue ao sistema > à monitoração > à auditoria e encontre o log da mudança
que você apenas fez. Aparece segundo as indicações desta imagem:

Etapa 5. Você pode agora ver um log, segundo as indicações da imagem precedente, nela é
primeira linha <Policy_name> da política da salvaguarda junto com um ícone ao lado dele
(destacado).

Etapa 6. Clique sobre o ícone e seria reorientado a uma página diferente que mostrasse as
mudanças/adições/alterações detalhadas feitas à política.



Verificar

Estes logs estão disponíveis aos log de auditoria do ponto não são podados. 

Troubleshooting

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