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Introdução
Pergunta. Após a elevação do ISE a 2.4 você pode obter alarmes de um alarme “: Menos licenças
VM instaladas do que Nós VM distribuíram”, mesmo que todas as licenças exigidas fossem
instaladas antes da elevação.

Introdução

Pergunta. Após a elevação do ISE a 2.4 você pode obter alarmes
de um alarme “: Menos licenças VM instaladas do que Nós VM
distribuíram”, mesmo que todas as licenças exigidas fossem
instaladas antes da elevação.

Resposta. Para a liberação 2.4, recomenda-se que você instala licenças apropriadas VM para os
Nós VM em seu desenvolvimento. Você deve instalar as licenças VM baseadas no número de
Nós VM e de recursos de cada nó VM tais como o CPU e a memória. Se não, você receberá
avisos e as notificações para obter e instalar as chaves de licença VM na liberação 2.4, contudo,
os serviços não são interrompidas.

O alarme próprio manifestará nas formas múltiplas.

Aviso da licença no primeiro início de uma sessão após a elevação:●

Mensagem de informação de licença no primeiro início de uma sessão após a elevação:●

Alarme nos alarmes Dashlet:●



As licenças VM são oferecidas sob três categorias — pequenas, médias, e grandes. Por exemplo,
se você está usando o nó de 3595 equivalentes VM com 8 núcleos e 64 GB RAM, você pôde
precisar uma licença média da categoria VM, se você quer replicate as mesmas capacidades no
VM. Você pode instalar as licenças múltiplas VM baseadas no número de VM e de seus recursos
conforme suas exigências do desenvolvimento.

As licenças VM são licenças da infraestrutura, consequentemente, você pode instalar licenças VM
independentemente das licenças do valor-limite disponíveis em seu desenvolvimento. Você pode
instalar uma licença VM mesmo se você não instalou nenhuma licença da avaliação, da base, do
sinal de adição, ou do vértice em seu desenvolvimento. Contudo, a fim usar as características
permitidas pela base, licenças do sinal de adição, ou do vértice, você deve instalar as licenças
apropriadas.

Após a instalação ou o melhoramento para liberar 2.4, se há qualquer má combinação entre o
número de Nós distribuídos VM e licenças instaladas VM, os alarmes são indicados no dashlet
dos alarmes por cada 14 dias. Os alarmes são indicados igualmente se há alguma mudança nos
recursos do nó VM ou sempre que um nó VM está registrado ou registro desfeito/cancelado.

As licenças VM são licenças perpétuas. As mudanças licenciar VM estão indicadas cada vez que
você entra a Cisco ISE GUI, até que você verifique “não mostre a caixa de verificação desta
mensagem outra vez” no pop-up da notificação.

Se você está planejando promover para liberar 2.4, contacte licensing@cisco.com com números
do ordem das vendas que incluem a compra VM para obter uma licença média VM para cada VM
comprado previamente. Você deve igualmente incluir seu CCOID junto com o número do ordem
das vendas. O pseudônimo é somente para os clientes previamente comprados que desejam
promover a 2.4 e precisar PAK. Os clientes novos são esperados canalizar suas compras através



das vendas diretas ou dos Parceiros que andarão eles com o processo regular da compra.

A tabela a seguir mostra os recursos do mínimo VM pela categoria:

Categoria VM Escala de RAM Número de CPU
Pequeno 16 GB 12 CPU
Médio 64 GB 16 CPU
Grande 256 GB 16 CPU
Para obter mais informações sobre das licenças, veja de “o capítulo das licenças Cisco ISE” no
guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, a liberação 2.4.

Esta informação está igualmente disponível no guia da elevação:

Guia da elevação do Cisco Identity Services Engine, liberação 2.4

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/identity-services-engine/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-4/upgrade_guide/b_ise_upgrade_guide_24/b_ise_upgrade_guide_24_chapter_00.html
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