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Inleiding

Dit document beschrijft het proces dat wordt gebruikt om een diagnostisch bestand te genereren
via de Support Tool-toepassing die beschikbaar is op de Cisco FireAMP-connector voor
Macintosh (Mac)-machines en hoe u problemen met de prestaties kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco FirePOWER-connector voor Mac●

Mac OSX●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Cisco FireAMP-connector voor Mac.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van



elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

De Cisco FireAMP-connector voor Mac installeert een toepassing met de naam Support Tool, die
wordt gebruikt om diagnostische informatie over de FireAMP-connector te genereren die op uw
Mac is geïnstalleerd. De diagnostische gegevens bevatten informatie over uw Mac zoals:

Gebruik van middelen (schijf, CPU en geheugen)●

FireAMP-specifieke weblogs●

Informatie over FirePOWER-configuratie●

Een diagnostisch bestand met het ondersteuningsgereedschap
genereren

In deze sectie wordt beschreven hoe de toepassing Support Tool van de GUI of de CLI wordt
gestart om een diagnostisch bestand te genereren.

Start het ondersteuningsgereedschap vanuit de GUI

Voltooi deze stappen om de FireAMP-connector voor Mac Support Tool vanuit de GUI te starten:

Navigeer naar de FireAMP-map in uw Toepassingsmap en vind de draagkracht van het
ondersteuningsprogramma:

1.

Dubbelklik op de lanceerinrichting van het ondersteuningsprogramma en u wordt gevraagd
naar administratieve aanmeldingsgegevens:

2.



Nadat u uw geloofsbrieven hebt ingevoerd, zou het pictogram van het Gereedschap van de
Ondersteuning in uw dok moeten verschijnen:

Opmerking: De toepassing Support Tool loopt op de achtergrond en neemt enige tijd in
beslag om te voltooien (ongeveer 20-30 minuten).

3.

Wanneer de toepassing Support Tool is voltooid, wordt er een bestand gegenereerd en op
uw bureaublad geplaatst:

Hier is een voorbeeld van de ongecomprimeerde uitvoer:

4.



Om de gegevens te analyseren, typt u dit bestand in het Cisco Technical Support Team.5.

Start het ondersteuningsgereedschap van de CLI

De lanceerinrichting van het ondersteuningsprogramma bevindt zich in deze map:

/Library/Application Support/Sourcefire/FireAMP Mac/

Voer deze opdracht in de CLI in om de toepassing Support Tool te starten:

Opmerking: U moet deze opdracht als wortel uitvoeren, zodat u op de opdracht root
overschakelt of deze vooraf instelt met behulp van de SOFTWARE-opdracht.

root@mac# cd /Library/Application\ Support/Sourcefire/FireAMP\ Mac

root@mac# ./SupportTool

Opmerking: Deze opdracht draait omslachtig. Zodra het is voltooid, wordt er een
diagnostisch bestand gegenereerd en op je bureaublad geplaatst.

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de debug-modus op de FireAMP-connector in- en
uitschakelen om problemen met de prestaties van de oplossing op te lossen.

Debug Mode inschakelen

Waarschuwing: Debug-modus moet alleen worden ingeschakeld als een Cisco Technical



Support Engineer om deze gegevens heeft gevraagd. Als u de debug-modus voor een
langere tijd ingeschakeld houdt, kan deze de schijfruimte heel snel vullen en kan het
voorkomen dat de loggegevens van de connector en het tray-logbestand in het Support
Diagnostic-bestand worden verzameld vanwege de excessieve bestandsgrootte.

Debug Mode is handig bij pogingen om problemen met de prestaties van de oplossing op een
FireAMP-connector aan te pakken. Voltooi deze stappen om de debug-modus mogelijk te maken
en diagnostische gegevens en colon te verzamelen;

Meld u aan bij de FireAMP Cloud-console.1.

Navigeren in naar Beheer > Beleid.2.

Zoek een beleid dat op een computer van toepassing is en klik op Kopie. De FireAMP
Console updates met het gekopieerde beleid:

3.

Klik op Bewerken en wijzig de naam van het beleid. U kunt bijvoorbeeld Debug MAC Policy
gebruiken.

4.

Klik op Administratieve functies en selecteer Debug uit zowel de vervolgkeuzemenu's Log op
tray Level en connector Log Level:

5.



Klik op de knop Beleid bijwerken om de wijzigingen op te slaan.6.

Blader naar Beheer > Groepen en klik op +Create Group in de rechterbovenzijde van het
scherm.

7.

Voer een naam in voor de groep. U kunt bijvoorbeeld Debug Mac Group gebruiken.8.



Verander het MAC Policy van FireAMP van Standaard MAC-beleid naar het gekopieerde,
nieuwe beleid dat u net hebt gemaakt, wat Debug MAC Policy in dit voorbeeld is.

9.

Klik op Computers en identificeer uw computer in de lijst. Selecteer de afbeelding en klik op
Geselecteerd toevoegen.

10.

Klik op groep maken. Uw Mac moet nu een functioneel debug-beleid hebben. U kunt het
pictogram FirePOWER selecteren dat op de menubalk verschijnt en u kunt er zeker van zijn
dat het nieuwe beleid wordt toegepast:

11.



Debug Mode uitschakelen

Nadat de diagnostische gegevens in de debug-modus zijn verkregen, moet u de FireAMP-
connector weer in de normale modus zetten. Voltooi deze stappen om debug-modus uit te
schakelen:

Meld u aan bij de FireAMP Cloud-console.1.

Blader naar Beheer > Groepen.2.

Lokaliseer de nieuwe groep, Debug MAC Group, die u in debug-modus hebt gemaakt.3.

Klik op Bewerken.4.

Klik op Computers en plaats uw computer in de lijst. Selecteer het beeld en klik op
Geselecteerd verwijderen.

5.

Klik op werkgroepje.6.

Klik op Sync Policy in de menubalk waar het pictogram FireAMP zich bevindt.7.

Controleer dat het beleid nu wordt teruggegeven aan de vorige standaardwaarde. Controleer8.



   

dit op de menubalk. Het beleid zou nu terug moeten keren naar het oorspronkelijke beleid
dat werd gebruikt alvorens u het in het Debug MAC Policy veranderde:

De Debug-modus is nu uitgeschakeld en de FireAMP-connector moet normaal functioneren.
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