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Introdução

Este documento descreve o que estão processando filas e como eles trabalha no dispositivo do
Gerenciamento de segurança (S A).

Pré-requisitos 

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Ferramenta de segurança do email (ESA)●

Dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A)●

Componentes Utilizados

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

Software running 12.5.x do dispositivo virtual do Gerenciamento de segurança●

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A) é usado para centralizar serviços das
ferramentas de segurança do email (ESA) e das ferramentas de segurança da Web (WSAs).



Os serviços centralizados são:

Quarentena externo do Spam●

Política centralizada, vírus, e quarentena da manifestação●

Relatório centralizado●

Seguimento centralizado●

Gerenciamento de configuração centralizado para ferramentas de segurança da Web●

Que são o S A que processa filas?

As filas de processamento são os bufferes que armazenam o relatório centralizado e o
seguimento de arquivos enquanto esperam para ser processados pelo S A. Normalmente, o S A
recebe grupos de relatório e arquivos do seguimento para processar. A porcentagem de arquivos
do relatório ou do seguimento na fila de processamento flutua tipicamente enquanto os arquivos
são transmitidos dos dispositivos controlados e processados pelo S A.

Nota: Processando porcentagens da fila calibre o número de arquivos na fila. Não levam em
conta o tamanho do arquivo. As porcentagens fornecem somente uma estimativa bruta da
carga de processamento do S A. 

Por que são o rastreamento de mensagem ou o relatório que
processam a fila sempre alto?

Se as porcentagens de processamento do uso da fila permanecem consistentemente altas sobre
diversos horas ou dias, a seguir este é um indicador que o sistema esteja executando em ou para
além da capacidade.

Nesse caso, considere a remoção de alguns dos dispositivos controlados do S A, a instalação de
S A adicionais, ou ambos.

Troubleshooting

Verifique a utilização do disco dos serviços centralizados:

Navegue ao dispositivo > à administração do sistema > ao gerenciamento de disco do
Gerenciamento

Se as quotas de seguimento ou de relatório do disco são excedidas, você pode adicionar mais
espaço de disco enquanto há algum disponível.

Considere para diminuir algumas outras quotas do disco e para atribuir este espaço àqueles que
o precisam urgentemente.

Nota: Se a quota do disco de um serviço centralizado é excedida, o S A remove os dados os
mais velhos para fazer a sala para dados novos. Se o S A recebe arquivos do
seguimento/relatório dos dispositivos gerenciado (ESA/WSA) demasiado rápidos, a seguir,



empilha acima estes arquivos para analisar gramaticalmente na fila de processamento até
que haja bastante espaço de disco para atribuir mais dados.

Informações Relacionadas 

S A - Estado de sistema de monitoramento ●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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