
Desenvolvimento virtual FAQ ESA/SMA 
Índice

Introdução
Recursos recomendados
Perguntas mais freqüentes
Ao substituir uma ferramenta de hardware (por exemplo C190, M690), como eu conheço que
modelo virtual para selecionar?
Quando devo eu distribuir e/ou migrar a um ESA/SMA virtual?
Como eu obtenho e instalo uma licença para um ESA/SMA virtual?
Quantos dispositivos posso eu distribuir usando minha licença virtual ESA/SMA?
Um ESA/SMA virtual apoia licenciar esperto?
Como eu planejaria uma migração de um dispositivo de hardware do legado a um ESA virtual
novo?
Como eu verifico meu ESA/SMA virtual estou usando o server correto da atualização?
Como eu exporto um arquivo de configuração de um ESA/SMA e o importo em outro?
Como eu carrego uma configuração parcial?

Introdução

Este original dá respostas às perguntas frequentemente feitas em relação ao desenvolvimento, à
migração, e à configuração da ferramenta de segurança virtual do email (ESA) e de dispositivos
virtuais do dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A). 

Contribuído pelo júnior de Dennis McCabe, e pelo Vibhor Amrodia, engenheiros de TAC da Cisco.

Recursos recomendados

Cisco recomenda-o familiariza-se com estes recursos antes do desenvolvimento, da
configuração, e da migração de seu ESA/SMA virtual.

Melhores prática para o ESA virtual, WSA virtual, ou licenças virtuais S A●

Guia de Instalação virtual do dispositivo da Segurança do índice de Cisco●

Guias do Usuário ESA (seções da instalação e da instalação)●

Guias do Usuário S A (seções da instalação e da instalação)●

Download do software virtual ESA●

Download do software virtual S A●

Perguntas mais freqüentes

Ao substituir uma ferramenta de hardware (por exemplo C190, M690), como eu
conheço que modelo virtual para selecionar?

Geralmente, você quererá substituir o modelo de hardware com um modelo virtual que comece

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf
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/security/content-security-management-appliance/products-user-guide-list.html
https://software.cisco.com/download/home/284900944/type/282975113/release/13.0.0
https://software.cisco.com/download/home/286283259/type/286283388/release/13.0.0


com o mesmo número. Como um exemplo, você pode substituir a corrente alternada190 com a
corrente alternada 100V ou um M690 com um M600V. Mais informação na cola pode ser
encontrada aqui para o ESA e aqui para o S A. Em caso de dúvida, contacte por favor seu Equipe
de Conta da Cisco ou o revendedor e podem fornecer recomendações adicionais da cola. Se
trabalhando com dados que precisam de ser migrados (por exemplo quarentena PVO), é
igualmente essencial levar em consideração o espaço de disco necessário durante a seleção
modelo. 

Quando devo eu distribuir e/ou migrar a um ESA/SMA virtual?

Você pode distribuir um ESA/SMA virtual a qualquer hora e recomenda-se se você precisa
dispositivos adicionais para a distribuição de carga ou para suportar dados centralizados S A.
Contudo, seria extremamente benéfico e importante mover-se para um ESA/SMA virtual se sua
ferramenta de hardware é Fim--vida indo (EoL) ou fim do suporte (EoS). 

Você pode encontrar as observações de EoL/EoS para o ESA e o S A abaixo:

EoL/EoS para o ESA●

EoL/EoS para o S A●

Você pode igualmente verificar o hardware suportado nos Release Note respectivos das versões
no hardware suportado para seções desta liberação:

Release Note ESA●

Release Note S A●

Como eu obtenho e instalo uma licença para um ESA/SMA virtual?

Se você tem uma licença existente do hardware então você está autorizado a um virtual licencia
para um ESA e/ou um S A respectivamente. Você pode obter um arquivo de licença virtual
usando as etapas no seguinte artigo:

Melhores prática para o ESA virtual, WSA virtual, ou licenças virtuais S A●

Se você encontra “um erro da licença deformado” ao instalar as licenças virtuais, reveem por
favor o seguinte documento de Troubleshooting:

“Erro da licença deformado” ao tentar instalar um arquivo de licença em virtual●

Quantos dispositivos posso eu distribuir usando minha licença virtual ESA/SMA?

Você pode girar acima do tanto como como você como. Ao contrário de uma licença do hardware
que seja amarrada a um dispositivo físico específico, a licença virtual pode ser usada e reutilizado
para todo o número de dispositivos virtuais que você distribui. 

Um ESA/SMA virtual apoia licenciar esperto?

Licenciar de Smart é apoiado. Você pode referir este original para obter mais informações sobre
de como você pode ir aproximadamente permitir Smart que licencia em um ESA/SMA virtual: 

Vista geral e melhores prática espertos licenciar para a Segurança do email e da Web de
Cisco (ESA, WSA, S A)

●

/content/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/datasheet-c78-742868.html#CiscoEmailSecurityspecifications
/content/en/us/products/collateral/security/content-security-management-appliance/datasheet_C78-721194.html#Productspecifications
/content/en/us/products/security/email-security-appliance/eos-eol-notice-listing.html
/content/en/us/products/security/content-security-management-appliance/eos-eol-notice-listing.html
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/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214578-malformed-license-error-when-trying-to.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214614-smart-licensing-overview-and-best-practi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214614-smart-licensing-overview-and-best-practi.html


Nota: Após ter permitido Smart que licencia, você pôde receber “dinâmico manifesta a falha
do esforço: Não autenticam com erros do server manifesto” nos dispositivos virtuais
ESA/SMA. Este é um problema conhecido e é documentado aqui: Nota de campo: FN -
70490

Como eu planejaria uma migração de um dispositivo de hardware do legado a um
ESA virtual novo?

O processo e a vista geral das etapas incluíram em planejar a migração da configuração dos
dispositivos do legado ESA aos dispositivos virtuais seriam similares às etapas documentadas
neste artigo:

Migrando uma configuração de um modelo mais velho do HW (Cx70) a um modelo novo do
HW (Cx95)

●

Quando o artigo for primeiramente migrando de um dispositivo de hardware x70 EoL a um x95
apoiado mais novo, a utilização de um vESA à configuração de bridges à seção nova do HW
(Cx95) pode ser usada distribuindo um ESA virtual novo e juntando-se a lhe a um conjunto
existente. Juntado uma vez a um conjunto existente e ao ESA virtual novo tem uma cópia de sua
configuração atual, você pode então decidir se você deseja manter tudo real, ou se você quer
então continuar com desarmamento de seu hardware do legado. Se os últimos, você podem
então remover o hardware do legado do conjunto.

Como eu verifico meu ESA/SMA virtual estou usando o server correto da
atualização?

O hardware e os dispositivos virtuais utilizam server diferentes do dynamichost ao buscar as
atualizações (por exemplo Anti-Spam, anti-vírus, etc.). 

Você pode usar o secundário-comando do dynamichost sob o updateconfig no CLI rever a
configuração atual. Note que é um comando oculto.

esa.lab.local> updateconfig

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Edit update configuration.

- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates

- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates

[]> dynamichost

Enter new manifest hostname:port

[update-manifests.sco.cisco.com:443]>

O hardware e os modelos virtuais usam os seguintes server do dynamichost respectivamente:

Hardware manifesto: update-manifests.ironport.com:443
Virtual manifeste: update-manifests.sco.cisco.com:443

Se seu ESA virtual não pode transferir atualizações, você pode seguir as etapas nos artigos
abaixo para confirmar tudo está configurado corretamente:

o vESA não pode transferir e aplicar atualizações●

A elevação ESA AsyncOS e pesquisa defeitos o procedimento●

/content/en/us/support/docs/field-notices/704/fn70490.html
/content/en/us/support/docs/field-notices/704/fn70490.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html#anc6
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html#anc6
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214616-migrating-a-configuration-from-an-older.html#anc6
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118065-maintainandoperate-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118547-technote-esa-00.html


Nota: Os dispositivos virtuais (por exemplo x100V, x300V, x600V) devem SOMENTE usar o
host dinâmico URL de update-manifests.sco.cisco.com:443. Se há uma configuração de
grânulos com hardware e os dispositivos virtuais, o updateconfig deve ser configurado a
nível da máquina e então confirmar que o dynamichost está ajustado em conformidade.

Como eu exporto um arquivo de configuração de um ESA/SMA e o importo em
outro?

Os seguintes artigos podem ser providos exportando e importando arquivos de configuração:

Como carregar ou migrar a configuração ESA em uma substituição ESA●

Salvar e exportando ajustes de configuração (Guia do Usuário ESA)●

Salvar e importando ajustes de configuração (Guia do Usuário S A)●

Nota: Os arquivos de configuração exportados com frases de passagem mascaradas não
podem ser carregados. Em lugar de, devem ser exportados usando a planície ou cifrar a
opção da frase de passagem.

Como eu carrego uma configuração parcial?

Ao migrar de uma ferramenta de hardware a um ESA/SMA virtual, ou entre tipos modelo
diferentes, é comum que você não poderá exportar simplesmente a configuração de uma e a
importação em outra sem alteração. Isto é devido à cola diferente do disco, ao número de
relações, de versão de AsyncOS, etc. 

Se isto acontece, você pode contactar o tac Cisco para ajudar, ou você pode tentar carregar uma
parcela parcial da configuração usando as etapas abaixo:

Como importar configurações parciais no ESA?●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214131-how-to-load-or-migrate-esa-configuration.html
/content/en/us/td/docs/security/ces/user_guide/esa_user_guide_13-0/b_ESA_Admin_Guide_ces_13-0/b_ESA_Admin_Guide_ces_12_0_chapter_0100010.html#con_1445305
/content/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma13-0/user_guide/b_SMA_Admin_Guide_13_0/b_NGSMA_Admin_Guide_chapter_01011.html#con_1058673
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/214565-how-to-import-partial-configurations-int.html
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