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Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos categoria = erro de mensagem Unscannable
do erro de “, razão de Unscannable = erro do arquivo: Excedeu o limite do tamanho total dos
arquivos unarchived” em uma ferramenta de segurança do email (ESA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

ESA●

Cisco avançou a proteção do malware (o AMP)●

Componentes Utilizados

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

ESA AsyncOS 11.1.2-023.●

ESA AsyncOS 12.0.0-419.●

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

Quando uma mensagem com um acessório alcança o AMP no encanamento, o ESA tenta
analisar gramaticalmente o acessório da mensagem e verifica os cabeçalhos da mensagem
(verificação para a conformidade com RFC 2045). Mesmo se a mensagem não é inteiramente
complacente, o ESA ainda faz o melhor esforço para analisar gramaticalmente o acessório.

A próxima etapa é verificar se um acessório seja um arquivo morto e em caso afirmativo, ESA
tenta desembalá-lo, considera fatores múltiplos a fim determinar o tamanho de arquivo
compactado a fim assegurar-se de que o acessório seja legit e não um arquivo zip.

Quando uma reputação do arquivo não é encontrada, e o arquivo encontra os critérios para a
análise que quarantined e é transferido arquivos pela rede à caixa de areia.

Então, o ESA abre uma conexão aos server AMP e transfere arquivos pela rede o arquivo e as
esperas para atualizações da sentença, segundo as indicações da imagem:

O ESA fornece uma sentença baseada nestas encenações:

           

Se um dos arquivos extraídos é malicioso, o serviço da reputação do arquivo retorna uma
sentença de malicioso para o comprimido ou o arquivo morto.

●

Se o comprimido ou o arquivo morto são malicioso e todos os arquivos extraídos estão
limpos, o serviço da reputação do arquivo retorna uma sentença de malicioso para o
comprimido ou o arquivo morto.

●

Se a sentença de alguns dos arquivos extraídos é desconhecida, os arquivos extraídos
opcionalmente (se configurado e o tipo de arquivo é apoiado para a análise do arquivo) estão
enviados para a análise do arquivo.

●

Se a sentença de alguns dos arquivos extraídos ou dos acessórios é de baixo-risco, o arquivo
não está enviado para a análise do arquivo.

●

Se a extração de um arquivo a falha quando obtém descomprimida e então é comprimida ou
um arquivo morto, o serviço da reputação do arquivo retorna uma sentença de Unscannable

●

https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt


para o comprimido ou o arquivo morto. Mantenha na mente que, nesta encenação, se um dos
arquivos extraídos é malicioso, o serviço da reputação do arquivo retorna uma sentença de
malicioso para o comprimido ou no arquivo morto (a sentença maliciosa toma a precedência
sobre a sentença de Unscannable).

Altamente os arquivos compactados como o csv, xml, txt podem exceder o tamanho do arquivo
máximo codificado no ESA, algoritmos de compactação, como Lempel-Ziv, gerenciem um mapa
digital que conte o número e a posição dos caráteres dentro do documento completo e este
produz tamanhos do arquivo muito pequenos.

Por outro lado, os arquivos que contêm gráficos, formato de texto como o pdf, jpg, png, não são
comprimidos a mesma maneira, assim que mantêm quase o tamanho de arquivo original.

Problema

Quando o ESA recebe um email dentro de um acessório que seja comprimido e este excede a
relação de compactação máxima e o ESA não calcula o tamanho do arquivo do acessório então
que a consequência é este log de erros:

“Quarta-feira 13 de fevereiro informação 2019 de 20:03:47:   O acessório não podia ser feito a
varredura. O nome de arquivo = “ATOS desbastou ISO 88591 encod_NoSchema.XML.zip”, = 226
MEADOS DE, SHA256
=7efa6154b7519872055cff10a69067dcad88562f708b284a390a9abcf5e99b8f, categoria de
Unscannable = erro de mensagem, razão de Unscannable = erro do arquivo:  Excedeu o limite do
tamanho total dos arquivos unarchived”

Solução 1

Prepend mensagens unscannable no assunto alertar usuários que o arquivo não esteve analisado
por serviços AMP, segundo as indicações da imagem.

Solução 2

Quarantine unscannable em quarentena do vírus & da manifestação da política (PVO) para a
análise mais aprofundada. segundo as indicações da imagem.



Informações Relacionadas

Guia do Usuário para AsyncOS 12.0 para ferramentas de segurança do email de Cisco - GD
(General Deployment)

●

Permita o AMP nos produtos de segurança satisfeitos (ESA/WSA)●

Verifique transferências de arquivo pela rede da análise do arquivo no ESA●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_chapter_010000.html
https://community.cisco.com/legacyfs/online/attachments/document/files/enabling_amp_content_best_practices_v2_2.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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