
Usando um equilibrador externo da carga com
um conjunto do dispositivo da grade da ameaça 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Configuração
Q. Podem usar um equilibrador da carga com dois ou mais os dispositivos separados de
ThreatGrid para fornecer a Alta disponibilidade/compartilhamento de recurso?
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Introdução

Este documento descreve as exigências em torno de usar um equilibrador externo da carga com
um conjunto do dispositivo de ThreatGrid

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Dispositivo de Cisco ThreatGrid ●

Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER●

Cisco enviam por correio eletrónico e as ferramentas de segurança da Web●

Configuração

Q. Podem usar um equilibrador da carga com dois ou mais os
dispositivos separados de ThreatGrid para fornecer a Alta
disponibilidade/compartilhamento de recurso?

Os dispositivos de A. ThreatGrid (TGA) setup um API username + chave original para cada
dispositivo durante o processo de registro; consequentemente o dispositivo final registra-se
somente com um dos dispositivos TGA. Isto remove toda a possibilidade de opções de equilíbrio
do Failover/recurso. 

Contudo, até à data de 2.4, TGA apoia a aglomeração que permite que os recursos TGA
controlem a carga através de TGAs juntado múltiplo fornecer nativamente a funcionalidade do
recurso management/HA dentro do software próprio. Porque o conjunto fornece a capacidade
para processar um pedido através de todo o dispositivo juntado disponível, um dispositivo final



possa juntar-se e para usar todos os recursos no pool sem os interesses do API feche fósforos
através dos dispositivos múltiplos ou com o uso de um tipo externo dispositivo do equilibrador da
carga. Note contudo um equilibrador externo da carga pode ser adicionado na frente do TGAs
para fornecer mais pool como a arquitetura. 

Resumo:

Um equilibrador da carga pode ser adicionado na frente de um conjunto TG a fim facilitar um
único hostname para que os dispositivos juntem-se e então ser dirigido a todo o nó disponível.
Esta é uma função opcional e necessário não necessariamente porque o software TGA faz este
nativamente para todo o pedido enviado a qualquer membro de grânulos.

    - Esta instalação exige o uso de um CERT SAN em que o nome do CN é o hostname do
equilibrador da carga e entradas SAN contém o hostname e as entradas do equilibrador da carga
para cada um dos dispositivos TGA.

Múltiplo TGAs separado atrás de um trabalho do equilibrador da carga com advertências

O LB deve passar o dispositivo final ao mesmo dispositivo final 100% do tempo devido ao 1
registro to1/troca de chave que ocorrem entre os dispositivos. Se um dispositivo alcança
para fora à outra falha da análise e das consultas do dispositivo TGA que conduz às edições
de conexão em cascata.

1.

O Failover para a falha de dispositivo TGA não seria possível devido à 1 troca de chave to1. 2.
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