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Introdução

Este documento descreve as etapas para reconfigurar “uma imagem dourada” depois que os
serviços AMP estão enfiados outra vez antes de congelar a imagem para distribuir a proteção
avançada do malware (AMP) para valores-limite em anfitriões VDI.

Contribuído por Vivek Singh e editado por Yeraldin Sánchez, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento para navegar e editar o registro de Windows.●

Conhecimento para usar o comando prompt do SO Windows.●

Conhecimento de ambientes virtuais.●

Componente usado

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



Estas etapas trabalham com máquinas virtuais (VM) ou “uso da imagem dourada” do
hardware. “Uma imagem dourada” é usada para a instalação do AMP para o conector dos
valores-limite em host múltiplos de um arquivo de imagem.

Nota: Este artigo precisa de ser seguido quando os serviços AMP são reiniciados na
imagem dourada que esteve configurada mais cedo para o AMP para valores-limite com
referência abaixo dos artigos:
         Para 6.3.1 ou umas versões mais atrasadas, clique aqui.
         Para 6.2.x ou versões anterior, clique aqui.

Nota: Este artigo igualmente precisa de ser seguido depois que o conector AMP é
promovido na imagem dourada.

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua
configuração.

Verifique se uma reconfiguração de uma imagem dourada é exigida

Etapa 1. Verifique Cisco AMP para ver se há o estado de conector dos valores-limite na imagem
dourada, se é conectada.

Etapa 2. Verifique se você vê o conector UUID povoado em local.xml, que está ficado situado no
diretório de instalação AMP (padrão: “C:\Program Files\Cisco\AMP ").

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/214462-how-to-prepare-a-golden-image-with-amp-f.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html


Se você vê o conector UUID povoado no arquivo local.xml da imagem dourada então a
reconfiguração está exigida.

Etapas da reconfiguração

Etapa 1. Pare o serviço AMP na imagem dourada, como descrito neste artigo.

Etapa 2. Policy.xml aberto do diretório de instalação AMP (padrão: “C:\Program Files\Cisco\AMP
") e verifica se o instalar-token esta presente, segundo as indicações da imagem.

Este instalar-token em policy.xml ajuda seus conectores VDI a juntar-se ao grupo correto e a não
cair de volta ao grupo padrão.

Etapa 3. Se o policy.xml em sua imagem dourada não contém a configuração acima do instalar-
token, desinstala o AMP e o reinstala com um instalador “redistributable” recentemente transferido
do conector da nuvem AMP.

Etapa 4. Arquivo da supressão local.xml do diretório de instalação AMP (padrão: “C:\Program
Files\Cisco\AMP ").

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118588-technote-fireamp-00.html


Etapa 5. Crie um local.xml novo no Desktop com uma configuração vazia, segundo as indicações
da imagem.

Nota: A extensão do arquivo deve ser .xml.

Etapa 6. Copie este local.xml com configuração vazia no diretório de instalação AMP (padrão:
“C:\Program Files\Cisco\AMP ").

Etapa 7. Datilografe o regedit no menu de início ou na alerta da corrida para abrir o editor de
registro.

Etapa 8. A. Para a versão 6.x ou abaixo, navegue a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet protegem e suprimem das
entradas destacadas, segundo as indicações da imagem.



Você pode igualmente suprimir d da linha de comando. A fim fazer tão aberto o comando prompt
(CMD) como um administrador e executar comandos como segue:

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "client_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "client_keypair" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "est_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "guid" /f

Etapa 8. B. Para a versão 7.x e acima, navegue ao HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \
Immunet protegem e suprimem das entradas destacadas, segundo as indicações da imagem.



Você pode igualmente suprimir d da linha de comando. A fim fazer tão aberto o comando prompt
(CMD) como um administrador e executar comandos como segue:

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "client_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "client_keypair" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "est_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "guid" /f

Etapa 9. Congele sua imagem dourada.

Nota: Não reinicie a imagem dourada nem reinicie o serviço AMP para evitar refazer as
etapas acima outra vez.

O host está pronto para ser congelado e distribuído. Uma vez as botas clonadas do host acima,
AMP começam e registram-se à nuvem. Nenhuma ação mais adicional está exigida a propósito
da configuração do conector a menos que houver as mudanças que você quer fazer à política ou
ao host.
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