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Introduction

Este documento descreve os motivos para o adiamento da imagem do vContainer e as respostas
às perguntas frequentes sobre isso. O vContainer é uma opção de software de virtualização que
permite que o vSmarts seja implantado em um contêiner Docker, em vez de ter que criar
máquinas virtuais (VM) diferentes para redes diferentes.

Devido às vulnerabilidades de segurança que afetam a implementação atual do vContainer, a
Cisco decidiu interromper imediatamente a oferta do vContainer como uma opção, e os clientes
são incentivados a migrar para outras alternativas de virtualização disponíveis para o vSmart,
como VM em execução no hipervisor KVM, VMWare ESXi (para implantação no local) ou nuvens
públicas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud e assim por
diante. 

Funcionalidade semelhante oferecida pelo vContainer é suportada pela configuração do vSmart e
o vContainer pode ser transferido para o vSmart com pequenas alterações.

Esta é a lista de defeitos/vulnerabilidades de segurança que estão afetando o vContainers:

CSCvo36349 vulnerabilidade de breakout de contêiner runC (CVE-2019-5736)●

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190215-runc●

P. A Cisco está interrompendo o produto vSmart?

A. Não, este aviso de adiamento afeta apenas a oferta específica de virtualização do vContainer.
Qualquer outro sabor do vSmart não é afetado e permanece totalmente compatível.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo36349
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190215-runc


P. Se estiver usando o vContainer, o que devo fazer?

A. A Cisco está incentivando todos os clientes que executam vContainers a migrarem seus
vSmarts para quaisquer outras opções de virtualização (VM executada no hipervisor KVM,
VMware ESXi e assim por diante).

P. O vContainer continuará sendo suportado pelo TAC?

A. O TAC incentiva os clientes a migrarem para o vSmart na forma de uma VM, mas o TAC
continua a suportar a funcionalidade específica do vSmart do vContainer. O suporte para o
próprio vContainer não é fornecido após outubro de 2020.

P. Posso migrar diretamente do vContainer para uma máquina
virtual vSmart?

A. Não, você deve criar uma nova VM vSmart, adicioná-la ao controlador vManage, importar a
configuração da instância do vContainer e desativar o vContainer existente quando terminar (este
é um processo manual).

P. Haverá novas imagens ou versões para o vContainer
publicadas posteriormente?

A. Não no momento, a Cisco não tem planos de publicar nenhuma versão futura para o
vContainer. Se precisar de uma nova versão para a sobreposição, use a imagem vSmart
correspondente.

P. Haverá outros defeitos ou correções de segurança PSIRT
disponíveis?

A. A Cisco continua a revelar todos os defeitos e corrigir problemas de segurança em todas as
outras plataformas vSmart. Os clientes podem obter as imagens fixas quando mudam do
vContainer para qualquer outro tipo de virtualização/VM.

P. Preciso baixar uma imagem específica do vContainer. Com
quem devo entrar em contato?

A.  As imagens serão removidas das páginas de download do software Cisco.  Em ocasiões
especiais, as imagens podem ser solicitadas excepcionalmente por meio de um caso do TAC.

P. A documentação do vContainer não está mais disponível.
Com quem devo entrar em contato?

A. Você pode abrir um caso do TAC para obter uma cópia da documentação anterior do
vContainer.



P. O que acontece se eu continuar a usar o vContainer?

A.  O vSmarts e o contêiner podem ser expostos aos problemas de segurança descritos
anteriormente. Além disso, como nenhuma imagem nova será fornecida no futuro, talvez você
não possa atualizar o resto da sua infraestrutura de SDWAN devido a problemas de
compatibilidade com o software vContainer mais antigo.

P. Meu vSmart é implantado na nuvem e gerenciado pelo Cisco
CloudOps. Quem devo entrar em contato com sobre a migração
para o vSmart VM independente?

A.  Nenhuma ação é necessária, o vContainer não é usado neste cenário

P. Tenho outras perguntas. Quem pode ajudar?

A. Em caso de dúvidas, entre em contato com o correio dedicado vcontaier-deferral@cisco.com

mailto:vcontaier-deferral@cisco.com
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