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Introdução

Durante um ciclo de vida do hardware (HW), os clientes podem ter um dispositivo modelo mais
velho que seja substituído mais tarde por um HW mais novo.  Porque a atualização das versões
de AsyncOS, a versão suportada alcançará um estado do fim da vida útil (EoL) e do fim do
suporte (EoS).  Há um momento onde o EoL/EoS e ciclo de vida do HW alcance um ponto onde a
versão de AsyncOS não possa ser promovida a fim combinar a versão de AsyncOS envie e
instale no HW mais novo. (Isto é, Cisco envia por correio eletrónico a Segurança Cx70 > Cisco
envia por correio eletrónico a Segurança Cx95.)

Este documento fornecerá opções do administrador para construir uma ponte sobre a diferença
entre versões a fim migrar sua configuração existente de seu HW mais velho a seu HW novo.



Visão geral

Pré-requisitos

Reveja a página da Fim--venda e dos produtos end-of-life de Cisco1.
Determine a versão de AsyncOS que é executado em HW existente e no HW novo: (Ou o
outro modelo do HW) o [This is the EXISTING production ESA.] Cx70(Ou o outro modelo do
HW) o [This is the ESA REPLACING the production ESA.] Cx95 Etapas: O CLI, executa o
comando versionO UI, navega para monitorar > informação de sistema

2.

Uma compreensão básica da aglomeração para ferramentas de segurança do email de
Cisco

3.

Determine se o HW existente está já em um conjunto O CLI, executa o clusterconfig do
comandoO UI, navega para monitorar > alguns Se você vê o “modo – Conjunto: o
cluster_name”, seus dispositivos está sendo executado em uma configuração aglomerada

4.

A transferência Cisco envia por correio eletrónico a Segurança o dispositivo virtual (vESA): A
fim combinar as versões suportadas Cx70, transferência 11.0.0-274:
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/11.0.0

5.

Obtenha uma licença para o vESA por um de dois métodos: chave do temp 45-day do
gerenciador de licençaPedido XML para HW existente do gerenciador de licença

6.

HW mais velho da elevação (Cx70) ao AsyncOS o mais atrasado

Este documento usará Cx70 como o dispositivo baixo que está sendo substituído.  Todos os
modelos Cx70 têm um EoS em AsyncOS 11.0.x.  A fim construir uma ponte sobre toda a
diferença entre revisões de AsyncOS, você precisará de migrar sua configuração existente em um
vESA e de utilizar então esse vESA à sincronização a configuração aos dispositivos novos.

A fim migrar sua configuração existente ao hardware novo, promova os dispositivos ao general
deployment (GD) o mais atrasado de AsyncOS ou a liberação do desenvolvimento da
manutenção (MD) para seu dispositivo.

/content/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/11.0.0
/content/en/us/products/collateral/security/email-security-appliance/eos-eol-notice-c51-730832.html


 

Promova Cx70/HW existente a 11.0.3-238 (o MD)

Dos Release Note para AsyncOS 11.0 para ferramentas de segurança do email de Cisco, use as
seguintes instruções para promover sua ferramenta de segurança do email:

Salvar o arquivo de configuração XML do dispositivo.1.
Se você está usando a característica Safelist/Blocklist, exporte o base de dados
Safelist/Blocklist fora do dispositivo.

2.

Suspenda todos os ouvintes.3.
Espere a fila para esvaziar.4.
Da aba da administração do sistema, selecione a elevação do sistema5.
Clique o disponível promove a página refresca com uma lista de versões de upgrade
disponíveis de AsyncOS.

6.

Clique o botão Upgrade Button do começo e sua elevação começará. Responda às
perguntas como aparecem. Quando a elevação está completa, clique a repartição abotoam-
se agora para recarregar seu dispositivo.

7.

Recomece todos os ouvintes.8.
a Cargo-repartição, valida a versão do corredor de AsyncOS:

O CLI, executa o comando version●

O UI, navega para monitorar > informação de sistema●

Nota: Se você tem os dispositivos múltiplos já que são executado em uma configuração de
grânulos você pode saltar a próxima seção.

Crie um conjunto (em Cx70/HW existente)

Criar um conjunto permite que você compartilhe de uma configuração existente.  Refira por favor
o Guia do Usuário para obter informações sobre do gerenciamento centralizado usando
conjuntos.  Use o clusterconfig > criam um comando cluster novo, similar ao seguinte:

C170.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> migration.local

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C170.local?

1. 10.10.10.56 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 1

/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_12_0_chapter_0101000.html
/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_12_0_chapter_0101000.html


Other machines will communicate with Machine C170.local using IP address 10.10.10.56 port 22.

You can change this by using the COMMUNICATION subcommand of the clusterconfig command.

New cluster committed: Sat Jun 08 07:47:59 2019 GMT

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster migration.local)

Utilizando um vESA à configuração de bridges ao HW novo
(Cx95)

Este documento usará Cx70 como o dispositivo baixo que está sendo substituído.  Todos os
modelos Cx70 têm um EoS em AsyncOS 11.0.x.  A fim construir uma ponte sobre toda a
diferença entre revisões de AsyncOS, você precisará de migrar sua configuração existente em um
vESA e de utilizar então esse vESA à sincronização a configuração aos dispositivos novos.

Distribua seu vESA

Das condições prévias, transfira a imagem do vESA e distribua-a pelo Guia de Instalação virtual
do dispositivo da Segurança do índice de Cisco.

Nota: O Guia de Instalação fornece a informação em relação a DHCP (interfaceconfig) e ajusta o
gateway padrão (setgateway) em seu host virtual, e igualmente em carregar o arquivo de licença
virtual do dispositivo.  Seja por favor certo que você leu e distribuído como instruído.

Promova seu vESA para combinar Cx70

Uma vez que o vESA é distribuído, valide a versão do corredor de AsyncOS:

O CLI, executa o comando version●

O UI, navega para monitorar > informação de sistema●

Porque você promoveu a versão de AsyncOS para nosso Cx70 a 11.0.3-238, você precisará
igualmente de ter o vESA que executa o mesmos, combinando a versão de AsyncOS para a
Segurança do email. (Isto é, 11.0.3-238: 11.0.3-238, não 11.0.0-274: 11.0.3-238.)

Da aba da administração do sistema, selecione a elevação do sistema1.
Clique o disponível promove a página refresca com uma lista de versões de upgrade
disponíveis de AsyncOS.

2.

/content/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf


Clique o botão Upgrade Button do começo e sua elevação começará. Responda às
perguntas como aparecem. Quando a elevação está completa, clique a repartição abotoam-
se agora para recarregar seu dispositivo.

3.

a Cargo-repartição, valida a versão do corredor de AsyncOS:

O CLI, executa o comando version●

O UI, navega para monitorar > informação de sistema

Junte-se a seu vESA a seu conjunto ESA

Do CLI no vESA, execute o clusterconfig > juntam-se a uma existência… para adicionar seu
vESA em seu conjunto, similar ao seguinte:

vESA.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig -> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig settings)

Exception:Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from the

cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on ironport.example.com? [N]> n

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.10.10.56

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Would you like to join this appliance to a cluster using pre-shared keys? Use this option if you

have enabled two-factor authentication on the appliance. [Y]> n

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter passphrase:

Please verify the SSH host key for 10.10.10.56:

Public host key fingerprint: 80:22:44:aa:cc:55:ff:ff:11:66:77:ee:66:77:77:aa

Is this a valid key for this host? [Y]> y

Joining cluster group Main_Group.

Joining a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.



- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster migration.local)>

Neste tempo seu vESA tem agora a mesma configuração que seu Cx70/HW existente está
executando.

Execute o comando do clustercheck validar a sincronização e verificar se há alguma
inconsistência entre o vESA existente e seu Cx95.  (Veja do “inconsistências conjunto” para mais
informação.)

Nota: Seu vESA não está processando o correio.  Para tranquilizar apenas, você teria que
adicionar o vESA em seus registros DNS como um MX adicional ou tê-lo incluído em todo o pool
do Balanceamento de carga externo ao ESA. 

Remova seu vESA de seu conjunto ESA

Do CLI no vESA, execute por favor o clusterconfig e remova o dispositivo do conjunto usando a
operação do removemachine:

(Cluster migration.local)> clusterconfig

Cluster migration.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> removemachine

Choose the machine to remove from the cluster.

1. C170.local (group Main_Group)

2. vESA.local (group Main_Group)

[1]> 2

Warning:

- You are removing the machine you are currently connected to, and you will no longer be able to

access the cluster.

- This change will happen immediately without a commit.

Are you sure you want to continue? [N]> y



Please wait, this operation may take a minute...

Machine vESA.local removed from the cluster.

Promova seus vESA e Cx95 a 12.5.x

Neste tempo em sua migração da configuração, você precisará de promover o vESA para
combinar a revisão de seu HW/Cx95 novo.  Este documento suporá que você está usando um
Cx95 como o dispositivo que está substituindo o Cx70. 

O HW Cx95 é AsyncOS running enviado 11.5.x.  Cisco recomenda promover de 11.5.x a 12.5.x.

O vESA precisará de executar o mesmos, combinando a versão de AsyncOS para a Segurança
do email. (Isto é, 12.5.0-059: 12.5.0-059, não 11.0.3-238: 12.5.0-059.)

Antes do melhoramento, você precisará de mudar a configuração de host dinâmica no vESA. 
[Explicação de porque isto é precisado: quando o vESA foi juntado ao conjunto Cx70, supôs a
configuração do conjunto para o updater do HW (update-manifests.ironport.com 443).   Neste
tempo, a fim promover o vESA, precisa de ser re-aguçado ao updater VM.].

Para terminar isto, do CLI executado o seguinte:

updateconfig1.
dynamichost (os *This são um comando oculto SOMENTE neste momento do updateconfig)2.
Entre no seguinte: update-manifests.sco.cisco.com 4433.
A imprensa incorpora uma vez retornar à alerta principal CLI4.
Seja executado comprometem para salvar suas alterações de configuração.5.

Para promover o vESA e o Cx95:

Da aba da administração do sistema, selecione a elevação do sistema1.
Clique o disponível promove a página refresca com uma lista de versões de upgrade
disponíveis de AsyncOS.

2.

Clique o botão Upgrade Button do começo e sua elevação começará. Responda às
perguntas como aparecem. Quando a elevação está completa, clique a repartição abotoam-
se agora para recarregar seu dispositivo.

3.

a Cargo-repartição, valida a versão do corredor de AsyncOS:

O CLI, executa o comando version●

O UI, navega para monitorar > informação de sistema●

Termine a migração da configuração a HW/Cx95 novo

Para este documento, supõe-se que você tem recebido já, configuração de rede básica submete,
posto, e terminado de seu HW novo (isto é, Cx95).  Para mais informações sobre do Cx95, veja
por favor a ferramenta de segurança C195, C395, C695, e C695F de CiscoEmail que obtém o
guia começado.

Crie um conjunto novo (no vESA)

Se você deseja reutilizar o mesmo nome de grânulos, crie usando o mesmo nome de grânulos do
conjunto Cx70.  Ou, crie um conjunto novo com um nome de grânulos novo.  Esta é uma

/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/hardware/x95_series/Cx95_GSG.pdf


repetição das etapas de mais cedo, agora no vESA:

vESA.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.

[1]> 2

Enter the name of the new cluster.

[]> newcluster.local

Should all machines in the cluster communicate with each other by hostname or by IP address?

1. Communicate by IP address.

2. Communicate by hostname.

[2]> 1

What IP address should other machines use to communicate with Machine C170.local?

1. 10.10.10.58 port 22 (SSH on interface Management)

2. Enter an IP address manually

[]> 1

Other machines will communicate with Machine C195.local using IP address 10.10.10.58 port 22.

You can change this by using the COMMUNICATION subcommand of the clusterconfig command.

New cluster committed: Sat Jun 08 11:45:33 2019 GMT

Creating a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster newcluster.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster newcluster.local)>

Junte-se a seu Cx95 a seu conjunto ESA

Do CLI no Cx95, execute o clusterconfig > juntam-se a um exisiting… para adicionar seu Cx95 em
seu conjunto novo configurado em seu vESA, similar ao seguinte:

C195.local> clusterconfig

Do you want to join or create a cluster?

1. No, configure as standalone.

2. Create a new cluster.

3. Join an existing cluster over SSH.

4. Join an existing cluster over CCS.



[1]> 3

While joining a cluster, you will need to validate the SSH host key of the remote machine to

which you are joining.  To get the public host key fingerprint of the remote host, connect to

the cluster and run: logconfig -> hostkeyconfig -> fingerprint.

WARNING: All non-network settings will be lost. System will inherit the values set at the group

or cluster mode for the non-network settings. Ensure that the cluster settings are compatible

with your network settings (e.g. dnsconfig settings)

Exception:Centralized Policy, Virus, and Outbreak Quarantine settings are not inherited from the

cluster.  These settings on this machine will remain intact.

Do you want to enable the Cluster Communication Service on ironport.example.com? [N]> n

Enter the IP address of a machine in the cluster.

[]> 10.10.10.58

Enter the remote port to connect to.  This must be the normal admin ssh port, not the CCS port.

[22]>

Would you like to join this appliance to a cluster using pre-shared keys? Use this option if you

have enabled two-factor authentication on the appliance. [Y]> n

Enter the name of an administrator present on the remote machine

[admin]>

Enter passphrase:

Please verify the SSH host key for 10.10.10.56:

Public host key fingerprint: 80:11:33:aa:bb:44:ee:ee:22:77:88:ff:77:88:88:bb

Is this a valid key for this host? [Y]> y

Joining cluster group Main_Group.

Joining a cluster takes effect immediately, there is no need to commit.

Cluster newcluster.local

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]>

(Cluster newcluster.local)>

Repita o processo para juntar-se a Cx95 adicional a seu conjunto. 

Neste tempo seu Cx95 tem agora a mesma configuração que seus Cx70/HW e vESA existentes
estão executando.

Execute o comando do clustercheck validar a sincronização e verificar se há alguma
inconsistência entre o vESA existente e seu Cx95.  (Veja do “inconsistências conjunto” para mais
informação.)

Similar às etapas da parte dois para o vESA, você precisará de ajustar o updateconfig para



apontar ao updater do HW.  Para terminar isto, do CLI executado o seguinte:

updateconfig1.
dynamichost (os *This são um comando oculto SOMENTE neste momento do updateconfig)2.
Entre no seguinte: update-manifests.ironport.com 4433.
A imprensa incorpora uma vez retornar à alerta principal CLI4.
Seja executado comprometem para salvar suas alterações de configuração.5.

Limpeza e opções da migração do cargo

Cx70 > Cx95

Neste tempo, você precisará de fazer decisões para pôr abaixo dos dispositivos Cx70 e migrar
seus endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT existentes e nomes de host
associados ao Cx95.  Os artigos a rever durante este processo são:

UI: [step through each interface that is ative, and any associated Hostname assigned to each
interface] da rede > da interface IP

●

CLI: setgatewaysethostname●

Cx00V

Você igualmente desejará decidir como continuar com seu ESA virtual.  Para remover isto do
conjunto existente executando o clusterconfig > o removemachine e escolher o número do
dispositivo virtual remover do conjunto:

(Cluster newcluster.local)> clusterconfig

Cluster cluster

Choose the operation you want to perform:

- ADDGROUP - Add a cluster group.

- SETGROUP - Set the group that machines are a member of.

- RENAMEGROUP - Rename a cluster group.

- DELETEGROUP - Remove a cluster group.

- REMOVEMACHINE - Remove a machine from the cluster.

- SETNAME - Set the cluster name.

- LIST - List the machines in the cluster.

- CONNSTATUS - Show the status of connections between machines in the cluster.

- COMMUNICATION - Configure how machines communicate within the cluster.

- DISCONNECT - Temporarily detach machines from the cluster.

- RECONNECT - Restore connections with machines that were previously detached.

- PREPJOIN - Prepare the addition of a new machine over CCS.

[]> removemachine

Choose the machine to remove from the cluster.

1. vESA.local (group Main_Group)

2. C195.local (group Main_Group)

[1]> 1

Warning:

- This is the last machine in the cluster.  Removing it from the cluster will destroy the

cluster.



- This change will happen immediately without a commit.

Are you sure you want to continue? [N]> y

Please wait, this operation may take a minute...

Machine vESA.local removed from the cluster.

Ideias para o uso da cargo-migração do dispositivo virtual:

Usou um dispositivo do laboratório ou do teste●

Usado às versões futuras do programa demonstrativo/liberações de AsyncOS antes de
algumas disposições para o ambiente de produção

●

ESA de reposição para a Redundância ou o crescimento futuro●

Licenciar para o vESA

Crie uma licença de demonstração

Vá ao portal do registro de licença de Cisco (LRP): cisco.com/go/license1.
Início de uma sessão com sua conta ID de Cisco2.
Licenças do clique3.
Da gota-para baixo das licenças da obtenção, escolha o programa demonstrativo e a
avaliação…

4.

Do PNF-acima, escolha a família de produtos: Produtos de segurança e produto: Cisco
envia por correio eletrónico/Segurança da Web/índice licença de demonstração virtual

5.

Você selecionará então o produto para um do seguinte:6.

Dispositivo virtual ESA uma licença de demonstração de 45 dias●

Dispositivo virtual WSA uma licença de demonstração de 45 dias●

Dispositivo virtual S A uma licença de demonstração de 45 dias●

Clique em seguida7.
Para o identificador de dispositivo do /virtual SN, você pode entrar na série da sua
existência, dispositivo inteiramente licenciado, ou deixe a placa e clique-a em seguida.

8.

Finalmente, reveja a emissão a, utilizador final coloca; clique. para incluir receptores
adicionais

9.

O clique submete-se para terminar o pedido da licença de demonstração10.
Verifique o endereço email como entrado de umas etapas mais adiantadas, porque a
licença de demonstração será enviada a esse endereço email

11.

Nota: Seu arquivo de licença virtual será enviado no formato XML e recebido dentro de três horas
ao endereço email como você especificou.

Compartilhe de uma licença existente

Vá ao portal do registro de licença de Cisco (LRP): cisco.com/go/license1.
Início de uma sessão com sua conta ID de Cisco2.
Licenças do clique3.
Da gota-para baixo das licenças do movimento, escolha a licença da parte…4.
Escolha a opção dos códigos de ativação da obtenção5.
Você é presentado com uma janela pop-up. Escolha o produto de IronPort - Pacotes SW (se
você tem um pacote existente do software) ou produto de IronPort - TC (se você tem

6.

http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license


produtos individuais)
Incorpore um número de série existente ESA/WSA/SMA ao campo do identificador de
dispositivo do /virtual do número de série da fonte. Se você tem ESA, WSAs, ou S A
múltiplos, escolha um que tem as mesmas licenças que você quer ser permitido em seu
dispositivo virtual

7.

Para o dispositivo seleto do destino datilografe a opção, escolhem o botão virtual8.
Deixe a PLACA do campo do identificador de dispositivo do /virtual do número de série do
alvo

9.

Na emissão a colocar, incorpore o endereço email a que o código de ativação deve ser
enviado

10.

Se você tem pisado previamente com o pedido da licença, você pode é presentado
com VLN existente, escolhe como necessário

11.

Código do pedido do clique12.
Uma vez que você recebe o código de ativação, repita as etapas #3 e #4 (alistados acima).
Uma vez que você alcança a etapa #5, escolha a opção dos códigos de ativação do uso

13.

Pasta no código de ativação e no clique fornecidos em seguida14.
Escolha o software SKUs de Cisco ESA/WSA que deve ser encaixado na licença virtual de
Cisco ESA/virtual WSA/virtual S A. Clique em seguida

15.

Incorpore o endereço email a que a licença deve ser enviada16.
Finalmente, o clique obtém a licença17.

Nota: Seu arquivo de licença virtual será enviado no formato XML e recebido dentro de três horas
ao endereço email como você especificou.

Caminhos de upgrade qualificados
11.0.3-238 (Release Note) 11.5.0-066 (Release Note) 12.5.0-059 (Release Note)

Versão EoS de AsyncOS para Cx90 Versão de fabricação enviada para
Cx95

Liberação recomendada GA para
Cx80/Cx90/Cx95

phoebe-11-0-1-027 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-1-301 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-1-602 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-037 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-038 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-11-0-2-044 - > phoebe-11-
0-3-238
phoebe-9-1-2-053 - > phoebe-11-0-
3-238
phoebe-9-7-2-145 - > phoebe-11-0-
3-238
phoebe-9-8-1-015 - > phoebe-11-0-
3-238

Os caminhos de upgrade não estão
por mais disponível que esta seja
uma liberação da fabricação para as
Plataformas x95.

phoebe-11-0-1-027 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-2-044 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-3-238 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-0-3-242 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-1-1-042 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-1-2-023 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-5-0-058 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-11-5-0-077 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-12-0-0-419 - > phoebe-12-
5-0-059
phoebe-12-1-0-089 - > phoebe-12-
5-0-059

/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-0/ESA_11-0-3_Release_Notes.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa11-5/ESA_11-5_Release_Notes.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa12-5/ESA_12-5_Release_Notes.pdf


Inconsistências do conjunto

Após o melhoramento a AsyncOS 12.x, se seus dispositivos reagem do modo do conjunto e o
DLP está configurado, a inconsistência nos ajustes DLP for considerada quando você executar o
comando do clustercheck usando o CLI.

Para resolver esta inconsistência, force o conjunto inteiro para usar a configuração DLP de
algumas das outras máquinas no conjunto. Use a seguinte alerta “como você quer resolver esta
inconsistência?” no clustercheck comande segundo as indicações do exemplo seguinte:

(Cluster)> clustercheck

Checking DLP settings...

Inconsistency found!

DLP settings at Cluster test:

mail1.example.com was updated Wed Jan 04 05:52:57 2017 GMT by 'admin' on mail2.example.com

mail2.example.com was updated Wed Jan 04 05:52:57 2017 GMT by 'admin' on mail2.example.com How

do you want to resolve this inconsistency?

1. Force the entire cluster to use the mail1.example.com version.

2. Force the entire cluster to use the mail2.example.com version.

3. Ignore.

[3]>

Seja por favor certo que você lê os Release Note para a versão de AsyncOS que está sendo
executado em seu ESA.

Referência adicional: Exigências e instalação do conjunto ESA

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/200885-ESA-Cluster-Requirements-and-Setup.html
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