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Introduction

Este documento descreve como o recurso de persistência de identidade ou sincronização de
identidade no Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints permite que um UUID
(Universal Unique Identifier) de objeto de computador seja reutilizado quando um computador ou
máquina virtual (VM) é recriado ou reimplantado usando uma imagem dourada. Isso evita a
criação de objetos de computador duplicados em um painel e mantém dados contíguos para
esses objetos de computador. Isso também ajuda a manter os conectores de endpoint, fornecer
continuidade de dados e manter a contagem de licenças sob controle.

Prerequisites  

Requirements

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

Acesso ao painel do Cisco AMP para endpoints●

Configure a persistência da identidade antes de implantar inicialmente o conector●

A persistência de identidade só é suportada no sistema operacional Windows (SO)●

Nota: O recurso de persistência de identidade deve ser ativado após consulta ao Cisco
Technical Assistance Center (TAC).

Nota: A Persistência da identidade deve ser usada somente na sua política AMP para seu
ambiente VDI ou para endpoints físicos implantados ou recriados usando uma imagem
dourada.

Nota:Há dois cenários que podem ser aplicados para implantar a AMP para endpoints em
máquinas físicas:



1. Ao implantar ou recriar um endpoint físico com uma imagem dourada com conector AMP
pré-instalado, você DEVE usar a persistência de identidade se desejar evitar duplicatas.
2. Ao implantar ou recriar um endpoint físico com uma imagem dourada e depois instalar o
conector AMP, a persistência da identidade NÃO é NECESSÁRIA e NÃO é completamente
aconselhada a ser usada caso contrário, pode gerar problemas como:
    * Contagem incorreta de assentos do conector.
    * Resultados de relatório incorretos.
    * Incompatibilidade de dados da trajetória do dispositivo.
    * Troca de nome de máquina nos logs de auditoria.
    * Conectores se registrando e cancelando o registro aleatoriamente do console.
    * Conectores que não estão relatando corretamente para a nuvem.
    * Duplicação de UUID.
    * Duplicação do nome da máquina.
    * Inconsistência de dados.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no painel do Cisco AMP para endpoints.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Nome do host versus Endereço MAC

As coisas precisam ser consideradas ao escolher entre a Sincronização de ID por MAC ou
Sincronização de ID por nome de host:

Quantos usuários estão fazendo login em uma máquina? É um usuário por máquina?  Se for
um usuário por máquina, use ID Sync by Hostname. 

●

A máquina tem apenas um endereço MAC? Ele hospeda outra máquina virtual?  Se houver
vários endereços MAC, use a Sincronização de ID por nome de host

●

Nota: Alguns scanners de rede ou ferramenta de captura de pacotes instalarão um adaptador de
loopback NPCAP que criará outra entrada de endereço MAC. Esse endereço MAC será o mesmo
para todas as máquinas com essa ferramenta instalada. Se estiver usando a Sincronização de ID
por MAC, isso resultará em duplicatas ou máquinas compartilhando o mesmo UUID.

Fluxo de trabalho

A opção Persistência da Identidade usa este fluxo de trabalho quando habilitado:

A opção Persistência da identidade é configurada em uma política.1.
O instalador da AMP para endpoints é gerado a partir do painel e implantado em um novo
computador ou VM.

2.

Um novo objeto de computador é criado com um UUID e o sinalizador de persistência de
identidade.

3.

Verificação de registro●



Quando o serviço de conexão é iniciado, a verificação de registro de nuvem é executada. A
verificação de registro avalia as informações da máquina atual, como nome do host e endereço
MAC. Ele também avalia a configuração de persistência de identidade na política em relação à
nuvem para determinar se um novo UUID precisa ser gerado.

Critérios de registro●

Um objeto de computador tem um sinalizador oculto definido que corresponde à configuração de
persistência de identidade usada. Esse sinalizador, juntamente com as informações exclusivas
(nome do host ou endereço MAC), é usado para fornecer o UUID existente a qualquer máquina
que corresponda aos critérios. Se um sinalizador e as informações exclusivas da máquina não
corresponderem a nenhum objeto de computador existente, um novo UUID e objeto serão
gerados para a máquina.

Nota: Quando você usa o nome do host, o FQDN (Fully Qualified Domain Name, nome de
domínio totalmente qualificado) é usado. Se você tiver uma máquina chamada test e outra
chamada test.domain.com, elas não coincidem e o UUID não é reutilizado.

Computadores móveis●

A movimentação de computadores entre grupos com diferentes configurações de persistência de
identidade cria duplicatas. Isso ocorre devido a um sinalizador oculto associado a cada
configuração de persistência de identidade. Quando as configurações não coincidem, as
duplicatas são geradas. Ambos os grupos devem ter a mesma política aplicada quando trabalham
com entre configurações de política. Se as configurações forem as mesmas, mas as políticas
forem diferentes, serão criadas duplicatas. 

Seleção de endereço MAC●

Uma máquina pode ter vários endereços MAC, no entanto, não é possível influenciar
manualmente o processo de escolha do endereço MAC durante o registro do conector. Você deve
usar as configurações de endereço MAC somente se puder garantir que suas máquinas tenham
apenas um endereço MAC, caso contrário, use o nome do host.

Grupo padrão●

A persistência da identidade também deve ser configurada para a política aplicada ao seu grupo
padrão. Caso uma política ou grupo seja excluído com uma máquina ativa, a máquina será
colocada no grupo padrão quando uma verificação de registro for executada na próxima vez. Se a
Persistência da identidade não estiver configurada para o grupo padrão, o objeto duplicado será
gerado.

Nota: Em alguns casos, uma VM clonada pode ser colocada no Grupo padrão em vez do
grupo do qual foi clonada. Se isso ocorrer, mova a VM para o grupo correto no FireAMP
Console.

Configurar

Siga as etapas aqui para implantar o conector com a persistência da identidade:

Etapa 1. Aplique a configuração de persistência de identidade desejada às suas políticas:

Navegue até Gerenciamento > Políticas●



Selecione a política desejada. Clique em Editar●

Navegue até a guia Geral. Está selecionado, por padrão●

Selecione a persistência da identidade do conector. O menu suspenso Identity
Synchronization é exibido conforme mostrado na imagem.

●



Nota: A ativação de um recurso após a instalação de endpoints pode fazer com que objetos
duplicados sejam gerados para cada máquina.



Selecione uma opção de sincronização de identidade que seja a melhor para o seu ambiente.
Essas opções estão disponíveis:

Nenhum: Recurso não habilitado. Os UIDs do conector não são sincronizados com as novas
instalações do conector em nenhuma circunstância. Cada nova instalação gera um novo
objeto de máquina.

●

Por endereço MAC na empresa: Os novos conectores procuram o conector mais recente que
tenha o mesmo endereço MAC para sincronizar todas as políticas na empresa que tenham a
sincronização de identidade definida com um valor diferente de Nenhum. Quando
selecionado, um objeto de máquina é criado e sinalizado para sincronizar com qualquer
máquina que use esse endereço MAC em toda a conta.

●

Por endereço MAC na política: Os novos conectores procuram o conector mais recente que
tenha o mesmo endereço MAC para sincronizar com dentro da mesma política. Quando
selecionado, um objeto de máquina é criado e sinalizado para sincronizar com qualquer
máquina que use esse endereço MAC e é atribuído registrado em relação à política
específica.

●

Por nome de host na empresa: Os novos conectores procuram o conector mais recente que
tem o mesmo nome de host para sincronizar com todas as políticas na empresa que têm a
sincronização de identidade definida com um valor diferente de Nenhum. Quando
selecionado, um objeto de máquina é criado e sinalizado para sincronizar com qualquer
máquina que use esse nome de host em toda a conta. Nota: Se você optar por usar a
persistência de identidade, a Cisco recomenda que você use Por nome de host na empresa.
Uma máquina tem um nome de host, mas pode ter mais de um endereço MAC. A
configuração em toda a sua empresa pode reduzir a complexidade da configuração à medida
que torna os objetos disponíveis globalmente em vez de por política.

●

Por nome de host na política: Os novos conectores procuram o conector mais recente que
tenha o mesmo nome de host para sincronizar com dentro da mesma política. Quando
selecionado, um objeto de máquina é criado e sinalizado para sincronizar com qualquer
máquina que use esse nome de host e registrado na política específica.

●

Etapa 2. Faça o download do pacote de instalação do painel de nuvem, como mostrado na
imagem:

Navegue até Management > Download Connector●

Selecione o nome do grupo desejado e as opções●

Clique em Download●

Usar redistribuível para software de implantação de terceiros ou instalações off-line●

Nota: A Cisco não oferece suporte à criação de pacotes ou instalação que usa software de
implantação de terceiros.



Etapa 3. Implante o conector nas máquinas da sua empresa.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Para verificar se a persistência da identidade funciona, siga estas etapas:

Instale o conector para gerar um objeto de computador sinalizado para sincronização de
identidade.

1.

Após a criação do objeto, anote o <uuid> do arquivo local.xml no diretório de instalação
C:\Program Files\Sourcefire\fireAMP\local.xml. Você deve ver uma linha semelhante a esta:
<uuid>1234567890-abcd-efgh-ijkl-mnopqrst</uuid>

2.

Depois, desinstale o conector. Escolha Não para que todos os arquivos sejam removidos do
caminho de instalação.

3.

Reinicialize o PC e reinstale o AMP para endpoints com o mesmo pacote do anterior.4.
Verifique o arquivo local.xml novamente de acordo com as etapas iniciais e verifique se ele
corresponde ao UUID do arquivo local.xml original.

5.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Verifique se os pacotes de instalação e as configurações de persistência de identidade são
consistentes.

●

Se você habilitar a Persistência da Identidade após a implantação e usar um pacote mais
antigo para instalar o conector sem a Persistência da Identidade habilitada, o conector gerará
duplicatas à medida que se registram e atualizará as políticas com as configurações atuais.

●

Se suas máquinas parecerem compartilhar um UUID, certifique-se de que não compartilhem
informações exclusivas, como endereços MAC em ambientes virtualizados.

●

Informações Relacionadas

Endpoints avançados de proteção contra malware●

/content/en/us/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html


Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html

	Implantação do Cisco AMP para endpoints com persistência de identidade
	Contents
	Introduction
	Prerequisites  
	Requirements
	Componentes Utilizados
	Nome do host versus Endereço MAC

	Fluxo de trabalho
	Configurar
	Verificar
	Troubleshoot
	Informações Relacionadas


