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Introdução

Este documento descreve as etapas para gerar um arquivo de diagnóstico do AMP para o
conector de Linux dos valores-limite. Se você experimenta uma questão técnica com o conector
de Linux, um engenheiro de suporte técnico de Cisco pôde querer analisar os mensagens de
registro disponíveis em um arquivo de diagnóstico.

Gerencia o arquivo de diagnóstico

 Com o uso deste comando, você pode gerar um arquivo de diagnóstico diretamente da interface
de linha do comando linux (CLI):

/opt/cisco/amp/bin/ampsupport

Isto cria um arquivo .7z em seu desktop. Você pode fornecer este arquivo ao centro de
assistência técnica da Cisco (TAC) para a análise mais aprofundada.

Debugar o modo

O conector debuga o modo fornece a verbosidade adicional ao registro. Reserva mais
introspecção em um problema com o conector. Esta seção descreve como permitir debuga o
modo em um conector.

aviso: Debugar o modo deve ser permitido somente se Cisco pede estes dados. Se você
permite debugar o modo por um tempo mais longo, pode encher acima o espaço de disco
muito rapidamente e pôde impedir o arquivo de diagnóstico do apoio para recolher o log do



conector devido ao tamanho do arquivo excessivo.

Use o console AMP

Permita debugam o modo

Você pode permitir o modo debugar na política atual com etapas 5 - 7 ou para criar uma política
nova debugar dentro o modo com todas estas etapas:

Etapa 1. Log no console AMP.

Etapa 2. Selecione o Gerenciamento > as políticas.

Etapa 3. Encontre a política que é aplicada ao dispositivo final ou ao computador e clica sobre a
política, isto expandirá a janela de política. ClickDuplicate.

Etapa 4. Depois que você clickDuplicate, as atualizações do console AMP com a política copiada.



Etapa 5. ClickEdit, ajustes clickAdvanced, e seleciona Featuresfrom clickAdministrative o sidebar.

Etapa 6. Nível do log de ForConnector, selectDebugfrom as listas de drop-down.



Etapa 7. Ordem de ClickSavein para salvar as mudanças.

Etapa 8. Após ter salvar a política nova, você precisa criar/mudança um o grupo de incluir a
política do thenew, e devicewhere que do theend você quer gerar debuga a informação.

O desabilitação debuga o modo

Para desabilitar debugar o modo, atravessam as mesmas etapas que você terminou para permitir
o modo debugar, mas muda o log do conector em nível para optar.

Use a linha de comando

Permita debugam o modo

Se você experimenta quaisquer problemas de conectividade ao console, e você quer permitir
debuga o modo, execute estes comandos no CLI:

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 1

Esta é a saída:

ampcli>debuglevel 1

Daemon now logging at 'info' level until next policy update

O desabilitação debuga o modo

Para desabilitar debugar o modo, usam estes comandos:

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 0 Daemon now logging at 'notice' level until next policy update

Ferramenta de suporte que ajusta quando debugar dentro

O demônio do conector precisa de ser posto no modo do debug logging antes que começando o
ajustamento do arquivo do apoio. Isto é feito através do console do theAMP, com o
atManagement dos ajustes da política do conector - > políticas. Edite a política e vá a

https://console.amp.cisco.com/


Featuressection theAdministrative sob Settingstab theAdvanced. Mude o toDebug de Levelsetting
do log do theConnector.

Seguinte, salvar sua política. Uma vez que sua política salvar, assegure-se de que esteja
sincronizada ao conector. Execute o conector neste modo no mínimo 15-20 minutos antes da
continuação com o resto do ajustamento.

NB: Quando seu ajustamento está completo, não esqueça mudar o log Levelsetting do
theConnector de volta a Defaultso que o conector executa em seu modo mais eficiente e mais
eficaz.

Ferramenta de suporte running

Este método envolve usar a ferramenta de suporte, um aplicativo instalada com o conector do Mac AMP. Pode ser alcançado da pasta de aplicativos
fazendo duplo clique no >Cisco AMP->Support Tool.app de /Applications-. Isto gerará um pacote do apoio total que contém arquivos de diagnóstico
adicionais.

Uma alternativa, e um mais rápido, método são executar o linefrom do comando seguinte uma sessão terminal:

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport -x

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport
A primeira opção conduzirá a um arquivo muito menor do apoio que contém somente os arquivos de ajustamento relevantes. A segunda opção fornece um
pacote do apoio total que contenha mais informação, tal como os logs, que podem ser exigidos para as exclusões de ajustamento do processo (disponíveis
em versões 1.11.0 mais recente do conector).

De qualquer maneira você escolhe executá-la, ferramenta de suporte gerará um arquivo zip em seu ~home que contém dois arquivos de ajustamento do
apoio: fileops.txt e execs.txt. fileops.txt contém uma lista mais frequentemente da criada e os arquivos alterados em sua máquina, estes serão úteis para
exclusões do trajeto/convite. execs.txt conterá a lista mais frequentemente dos arquivos executados, estes será útil para exclusões do processo. Ambas as
lista são classificadas pela contagem da varredura, significando que mais frequentemente os trajetos feitos a varredura aparecem na parte superior da lista.

Deixe o conector que roda-se debugam o modo por um período 15-20 minuto, e executam então a ferramenta de suporte. Um bom princípio básico é que
todos os arquivos ou trajetos que calcularem a média de 1000 batidas ou mais durante esse tempo são bons candidatos a ser excluídos.

Ajustamento da exclusão
Criando o trajeto, o convite, o nome de arquivo, e as exclusões da extensão de arquivo

Uma maneira de obter começada com regras da exclusão do trajeto está encontrando mais frequentemente os trajetos feitos a varredura do arquivo e do
dobrador de fileops.txt e de considerar então criar regras para aqueles trajetos. Uma vez que a política foi transferida, monitore o USO de CPU novo. Pôde
tomar os minutos 5 a 10 depois que a política é atualizada antes que você observe a gota do USO de CPU como pôde tomar o tempo para que o demônio
alcance. Se você ainda está vendo edições, execute a ferramenta outra vez para ver que trajetos novos você observa.

Um bom princípio básico é que qualquer coisa com uma extensão de arquivo do log ou do jornal deve ser considerado um candidato apropriado da

exclusão.

●

Criando exclusões do processo

NOTE: Process Exclusions on Linux can only be implemented for ELF files. Users cannot implement

Process Exclusions for file formats such as .sh (Shell Scripts).
Para melhores prática em relação ao processo as exclusões consideram: AMP para valores-limite: Exclusões do processo no macOS e no Linux

Um bom teste padrão de ajustamento é primeiro identificando os processos com um volume alto de executa de execs.txt, encontra o trajeto ao executável, e
cria uma exclusão para este trajeto. Contudo, há alguns processos que não devem ser incluídos, isto inclui:

Programas de utilitário gerais - Não se recomenda excluir os programas de utilitário gerais (ex: usr/escaninho/grep) sem esclarecer o seguinte. O
usuário pode determinar o que o aplicativo está chamando o processo, (ex: encontre o processo pai que está executando o grep) e exclua o processo

pai. Isto deve ser feito se e somente se, o processo pai pode com segurança ser feito em uma exclusão do processo. Se a exclusão do pai se aplica

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/214656-amp-for-endpoints-process-exclusions-in.html


às crianças, a seguir os atendimentos a todas as crianças do processo pai estarão excluídos igualmente.O usuário que está executando o processo

pode ser determinado. (ex: se um processo está sendo chamado em um volume alto pelo usuário “raiz”, uma pode excluir o processo, mas somente

para o usuário especificado 'raiz”, esta permitirá que o AMP monitore executa de um processo dado por todo o usuário que não for “raiz”).NOTA: As

exclusões do processo são novas em versões 1.11.0 mais recente do conector. Devido a isto, os programas de utilitário gerais sejam usados talvez

como uma exclusão do trajeto em versões 1.10.2 do conector e mais velho. Contudo, esta prática é recomendada somente quando umas trocas do

desempenho são absolutamente necessárias.
Encontrar o processo pai é importante para exclusões do processo. Uma vez o processo pai e/ou o usuário do processo são encontrados, o usuário podem
criar a exclusão para um usuário específico e aplicar a exclusão do processo aos processos de crianças, que por sua vez excluirão os processos ruidosos
que não podem eles mesmos ser feitos em exclusões do processo.

Identifique o processo pai

Siga etapas 1-3 de identificar o processo pai de cima de.1.
Identifique o usuário de um processo usando um o seguinte método: Encontre o usuário - identificação do processo dado de U: na linha de registro

(ex: U:0).Da janela terminal executada o comando seguinte: senha getent # | corte - d: -f1, onde # está o usuário -

identificação.Você deve ver a saída similar a: Username, whereUsernameis o usuário do processo dado.

2.

Este username pode ser adicionado a uma exclusão do processo sob a categoria do usuário para reduzir o espaço da exclusão, que processam

com certeza as exclusões, é importante. NOTA: se o usuário de um processo é o usuário local da máquina, e esta exclusão deve se aplicar às

máquinas múltiplas com usuários locais diferentes, a categoria do usuário deve ser deixada vazia para permitir que a exclusão do processo aplique-

se a todos os usuários.

3.

Informações Relacionadas

Coleção de dados de diagnóstico de um conector de FireAMP que é executado em Windows●

Coleção de dados de diagnóstico de um conector de FireAMP que é executado no Mac OS●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/fireamp-mac/118365-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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