
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Problema
Solução
Cisco relacionado apoia discussões da comunidade

Introdução

Este documento descreve as mudanças comportáveis introduzidas pelas assinaturas novas após
ter atualizado o Sistema de prevenção de intrusões da Cisco (IPS) a um pacote novo da
assinatura.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Característica da atualização de assinatura no IPS●

Componentes Utilizados

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

Sensores da série IPS 4XXX●

Série ASA 5585-X IPS SSP●

Série ASA 5500-X IPS SSP●

Série ASA 5500 IPS SS●

Versão 7.1(10)E4

Versão 7.3(4)E4

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Problema

Poderia haver umas edições múltiplas tais como quedas de pacote de informação e os problemas
de conectividade com determinados aplicativos após ter executado uma atualização de assinatura
no IPS.To pesquisam defeitos tais edições que seria muito útil se você pode compreender que as
mudanças na assinatura ativa ajustada afixam a atualização de assinatura.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Solução

Etapa 1.

A primeira coisa que você precisa de verificar é a história da elevação para a assinatura. Isto diz o
bloco precedente da assinatura que estava sendo executado no IPS e na versão atual do bloco
da assinatura.

Isto pode ser encontrado da saída do comando show version ou da história da elevação a seção
do snippet tecnologia da mostra do mesmos é mencionada aqui:

História da elevação

 

* IPS-sig-S733-req-E4 19:59:50 UTC Fri 9 de agosto de 2015 

  IPS-sig-S734-req-E4.pkg 19:59:49 UTC Terça-feira 13 de agosto de 2015

Agora você pode fazer para fora que o bloco precedente da assinatura que estava sendo
executado no IPS era s733 e esteve promovido a s734 que é bloco atual da assinatura.

Etapa 2.

O segundo passo é compreender as mudanças que foram feitas e que podem ser verificadas com
o IME/IDM.

1. A aba ativa da assinatura no IME/IDM é mostrada nesta imagem.

   Navegue à configuração > às políticas > às definições da assinatura > ao Sig1 > assinaturas
ativas.



2. Esta imagem mostra como selecionar uma liberação específica da assinatura.

   Navegue à configuração > às políticas > às definições da assinatura > ao Sig1 > às liberações.

Mais adicional usar a opção de filtro que você obteve todas as assinaturas de uma liberação
particular, você pode filtrá-las baseou no motor, na fidelidade, na severidade etc.

Fazendo isso você deve poder reduzir para baixo nas mudanças na liberação da assinatura que
pode ser uma causa potencial para a edição baseada em qual você alinha seu Troubleshooting.


