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1. Sobre este manual 
 

O CSAU é um utilitário que ao ser executado, verifica se o computador possui instalado o 

Sophos Anti-Virus, caso contrário, o Sophos Anti-Virus é instalado automaticamente e a 

instalação pode ser feita de componente a componente, ou seja, caso esteja faltando algum 

componente será instalado separadamente. 

 

O pacote CSAU 10.0 possui três arquivos: 



CSAU.exe 

 Este executável é o responsável por instalar o Sophos, bem como seus 
componentes de forma isolada, de acordo com as configurações ajustadas no arquivo 
CSAU.ini. Ao ser executado o CSAU.exe lê as informações de configuração do arquivo 
CSAU.ini e instala o Sophos Anti-virus caso o mesmo já não esteja instalado. É possível 
também instalar componentes adicionais (exemplo: Client Firewall, NAC, Patch 
Assessment, ...) de forma isolada (em computadores com o Sophos já instalado) caso 
necessário.  



CSAUgui.exe 

 Interface utilizada para criar o arquivo CSAU.ini, onde todas configurações que 
 instruem o CSAU.exe são geradas.  


CSAU.ini  

 Arquivo criado pelo CSAUgui.exe, este arquivo deve sempre ficar no mesmo 

 diretório que o CSAU.exe. 
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2. Interface do CSAU 10.0 
 

Para gerar o arquivo de configuração, é necessário usar o CSAUgui.exe, abaixo está à 

nova interface do CSAUgui 10.0. 

 

 
 

2.1. Início 
 

O Inicio apresenta algumas informações básicas e importantes do CSAU. Nesta tela 

consta a importante informação que o nome do arquivo a ser salvo (CSAU.ini) 

obrigatoriamente deverá ter o nome CSAU.ini e estar localizado no mesmo diretório do 

arquivo CSAU.exe  - caso contrário, ao ser executado o CSAU.exe o arquivo de configuração 

não será localizado. 
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2.2. Update 
 

Em “caminho do Setup”, deve ser informado o caminho onde se encontra os arquivos 

de instalação do Sophos Anti-Virus. O CSAU 10.0, busca automaticamente o nome do 

computador onde o mesmo é executado. Caso seja preciso alterar o nome do computador, 

basta ajustar na interface do CSAU o nome do computador após as duas primeiras barras 

Exemplo: 

 De: “\\server”  

 Para: “\\OUTRO_NOME_OU_IP_QUE_DESEJAR” 

 

Quando o Sophos, o antivírus, está instalado no servidor, o Sophos tem um usuário 

gerenciador de atualização (SophosUpdateMgr), dentro do gerenciador de computador, 

dentro de usuários, esse usuário se encarrega de realizar atualização do antivírus. 

Lembrando que as configurações feitas no SophosUpdateMgr, deve ser a mesma na 

política de “updating” dentro da console de gerenciamento. 

Na versão 10.0, você coloca a sua senha e confirma a mesma, por motivos de segurança, caso 

a mesma esteja incorreta basta escrever novamente a senha. 

 IMPORTANTE: Caso em sua infraestrutura (rede) existam computadores que não 

estejam no seu domínio (trabalhando em Workgroup), no lugar do nome do computador no 

“Caminho de setup” e no “Caminho de update” informe o endereço de IP do servidor ao invés 

do hostname (evitar problemas de resolução do nome NETBIOS durante a conexão via 

compartilhamento).  
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2.3. Opções de instalação 
 

Por padrão do CSAU, as opções “Endpoint gerenciado pela console” e “Desinstalar 

antivírus de terceiros” são ativadas. A primeira opção refere-se a instalar o agente do Sophos 

na estação de trabalho com a mesma se reportando para a Enterprise Console. 

Como opções é possível instalar o agente Firewall - “Sophos Client Firewall”, o agente 

do NAC – “Sophos NAC” e o agente do Patch Assessment – “Sophos Patch Agent”. Sugerimos 

que ative pelo menos a opção “Sophos Patch Agent”. 

Para ambas as opções de NAC e do Patch Agent é necessário informar a URL de cada 

funcionalidade. No caso do NAC é obrigatório informar a porta na URL. Ja no caso do Patch 

Agent (conforme consta nas documentações da M3Corp referente a instalação da Console e 

também manual de upgrade de versões anteriores) a porta a ser utilizada é a 8195. 

Quanto ao modo de instalação, existem três formas de como realizar a instalação dos 

clientes da Sophos: 

 - Interativo (Usuário pode cancelar a instalação); 

 - Não-interativo (Usuário poderá ver a instalação, mas não pode cancelar); 

 - Silencioso (Usuário não vai ver a instalação). 
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2.4. Windows firewall 
 

Para a comunicação entre o servidor e os endpoints, é necessário ter as portas 

utilizadas pela Sophos liberadas no firewall do Windows (ou em firewall de terceiros se for o 

caso), tanto para a entrada local quanto para a saída remota (nas estações e no servidor onde 

a Console de Gerenciamento do Sophos foi instalada). Caso uma dessas portas, ou todas essas 

portas não estiverem liberada, o servidor onde fica a console de gerenciamento não irá 

conseguir fazer contato com o Sophos antivírus nas estações, impossibilitando gerenciamento, 

atualização e replicação das políticas nas mesmas. 

 Pelo CSAU, é possível na instalação do agente do Sophos realizar algumas opções, 

como: 

 - Não modificar o Windows Firewall - não altera nenhuma configuração; 

 - Desativar o Windows Firewall - desativa o firewall do Windows; 

 - Adicionar as exceções do Sophos no Windows Firewall, aplicar as portas 

 utilizadas pela Sophos, 8192, 8193, 8194 e 8195 (todas TCP); 

 - Adicionar as exceções do Sophos e desativar o Windows Firewall - adiciona as 

 portas utilizadas pela Sophos, 8192, 8193, 8194 e 8195 (todas TCP) e desativa o 

 firewall do Windows. 
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2.5. Executar como 
 

No CSAU 10.0, é possível realizar a instalação do pacote da Sophos mesmo não sendo 

usuário administrador. A funcionalidade de “Executar como” possibilita realizar a instalação do 

Sophos mesmo em casos que o usuário comum que está logado no computador não tenha 

permissão para realizar instalações.  

Para isto o CSAU deve estar configurado com as credenciais de administrador com 

permissão de instalação de softwares nos computadores. Uma vez configurado no 

CSAUgui.exe a opção “Usar o usuário abaixo para realizar a instalação:” (com domínio\usuário 

e senha com privilégios de administrador) o CSAU será capaz de realizar a instalação do agente 

do Sophos de acordo com as configurações desejadas. 

 

 
 

2.6. Abrir & Salvar 
 

Após realizar a configuração do CSAUgui.exe, deve ser feito a salva das configurações, 

na caixa salvar, irá abrir uma nova janela, informando o local onde deve estar o CSAU.ini,  o 

mesmo deve estar junto com o CSAU.exe, para que toda vez que o CSAU.exe for executado, as 

configurações do CSAU.ini sejam carregadas e o pacote do Sophos seja instalado. 

Caso pretenda abrir uma configuração diferente da normal, tendo mais de uma 

configuração salva, a cada vez que o CSAUgui.exe for executada, terá que ser selecionado qual 

o CSAU.ini deve ser carregado, para que assim possa ter o controle de qual configuração .ini 

selecionar. 
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3. Implementando o Sophos Anti-Virus com o CSAU 
 

Para realizar a instalação do agente do Sophos nos computadores de sua rede 

utilizando o CSAU, é possível realizar de duas diferentes formas: 

 - Instalação manual (duplo clique no CSAU.exe); 

 - Instalação Via politica de GPO do Active Directory. 

 

3.1 Instalação manual 
 

Se a rede não esta centralizada em um domínio, mas há comunicação com o servidor, 

o CSAU executa o caminho de Setup, fazendo a instalação apenas no computador onde foi 

executado o CSAU.exe. O mesmo procedimento vale para um computador que esteja no 

domínio, pode ser feito a instalação manual executando o CSAU.exe.
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3.2. Instalação Via política de GPO do Active Directory 
 

Se em sua rede você possui um domínio onde o Active Directory esteja totalmente 

organizado com todos os computadores configurados, a instalação dos endpoint por uma 

politica de GPO facilita muito o trabalho de instalação e reduz o tempo de instalação. Sendo 

que é possível configurar a GPO para que a cada inicialização do sistema, o CSAU vai ser 

ativado, fazendo uma verificação se há ou não o Sophos Anti-virus instalado na máquina local, 

caso não esteja, o CSAU irá fazer o Setup, instalar o pacote da Sophos, de acordo com as 

configurações salvas. Caso o Sophos já esteja instalado, o CSAU é automaticamente fechado. 

 

Segue abaixo os passos para criar uma politica de GPO: 

Abra as propriedades do domínio no Active Directory > Group Policy > Edit 
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1 – Em Computer Configuration > Windows Settings > Scripts > Startup (Inicialização) > 

Properties 
 

 
 

2 - Adicione o “Script Name” > \\Server \SophosUpdate\CSAU.exe e pressione OK 
 

 
3 - Depois de configurado, veja o caminho e o nome do CSAU.exe, Aplique e feche com 

OK. 
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4. Cuidados finais e informações adicionais 


 Os usuários devem ter permissão de apenas leitura e execução nos arquivos do 
CSAU.exe e CSAU.ini, com exceção do grupo “Administradores do domínio” (caso exista um 
domínio) ou de grupo/usuário responsável pela administração da solução de antivírus 
 

 O CSAUgui.exe não deve estar no compartilhamento junto ao CSAU.ini, para evitar 
que usuários não autorizados possam ver o conteúdo do CSAU.ini e para usuários não 
autorizados fazerem alteração na configuração do CSAU.ini. 


 No CSAU.exe há dois parâmetros que podem ser executados via o prompt de 
comando (cmd): “Status” e o “Debug”.  

 - O parâmetro do caminho do CSAU mais “Status” ficando “CSAU.exe /status” 
 informa quais aplicativos da Sophos estão instalados, após aplicar OK, simplesmente é 
 fechado a janela de informação.  

 - O parâmetro “CSAU.exe /debug” tem a função de identificar quais os 
 aplicativos da Sophos estão instalados, o mesmo mostra uma janela informando o 
 Status dos aplicativos, porém quando clicado em OK, se há uma configuração adicional 
 ao que já esta instalada, o CSAU.exe faz o Sophos instalar. Caso não há alteração 
 nenhuma, o CSAU.exe simplesmente fecha, se for necessário o CSAU instala somente o 
 componente faltante, por exemplo, caso esteja instalado o Sophos Antivirus e o 
 Remote Management System, automaticamente será instalado o Sophos Auto Update. 
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