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Introduction

Este documento descreve a assinatura de comprimento de chave DomainKeys Identified Mail
(DKIM) 2048 que foi criada no Email Security Appliance (ESA) e precisa ser implementada no
Domain Name Server (DNS).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Chaves de assinatura de chaves de domínio●

Perfis de assinatura de chaves de domínio●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Informações de Apoio

Quando uma chave de assinatura é criada, você especifica um tamanho de chave. Tamanhos de
chave maiores são mais seguros; no entanto, chaves maiores também podem afetar o
desempenho.

Depois de associar uma chave de assinatura a um perfil de domínio, você pode criar um registro
de texto DNS que contenha sua chave pública. Isso pode ser feito por meio do link Gerar na
coluna Registro de texto DNS na coluna de perfil de domínio.



Você também pode exibir a chave pública por meio do link Exibir na página Signing Keys, como
mostrado na imagem.

Problema

Erro DNS "tagname ou tagvalue inválido no registro TXT DNS" ou "valor inválido para registro
TXT DNS" quando a assinatura DKIM 2048 é gerada no ESA.

Validar a configuração do ESA.

Navegue até Políticas de e-mail > Perfis de assinatura.

Solução

Verifique estas duas opções:

a) Erro de digitação do seletor:

O seletor é uma sequência arbitrária usada para permitir vários registros DNS DKIM para um
determinado domínio. O valor e o comprimento do seletor devem ser válidos no namespace DNS
e nos cabeçalhos de email com a condição adicional de que não podem conter ponto-e-vírgula.
Exemplos de seletores com espaços para nomes:

san.mateo._domainkey.example.com boston._domainkey.example.com

b) Alguns DNS precisam de uma linha ou configuração extra para aceitar este tamanho:

Exclua as aspas "" geradas no meio do registro quando você carrega o registro no DNS ou
adiciona o registro nas linhas separadas e remova as aspas extras.

Note: O dispositivo ESA oferece suporte a chaves de 512 bits até 2048 bits. Valide o DNS
fornecido.

Depende do provedor DNS, como o ESA apresenta a assinatura de comprimento DKIM 2048 e a



interpretação do painel de controle DNS do registro gera erros para a verificação DKIM ou a
configuração dentro do registro TXT.

Informações Relacionadas

Guia do usuário do Email Security Appliance●

Configuração de assinatura DKIM●

Práticas recomendadas ESA - SPF DKIM DMARC●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

Falha do BJB ao conectar ao back-end do BDB. Verifique se você está conectado à rede interna
da Cisco. Se estiver conectado, abra o BDB para que os cookies de autenticação possam ser
atualizados. [fechar]

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/213939-esa-configure-dkim-signing.html
/content/dam/en/us/products/collateral/security/esa-spf-dkim-dmarc.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


