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Introdução

O conector pode notificá-lo de um evento levantado falha quando detecta uma circunstância
que afete o funcionamento apropriado do conector. Similarmente, um evento cancelado falha
comunica-se que a circunstância está já não atual.

Tabela da falha do conector

A tabela a seguir descreve falhas e etapas diagnósticas correspondentes.

Falha
ID Descrição Pesquisa de defeitos/definição

1
Extensão de
sistema não
autorizada

A extensão de sistema do conector foi obstruída da execução. Abra
preferências do sistema da Segurança e da privacidade e aprove a extensão.

2

Má
combinação da
versão da
extensão de
sistema

O software instalado do conector é corrompido. Reinstale o conector.

3
Acesso a disco
completo não
concedido

O conector não pode alcançar arquivos de usuário para a varredura. Abra
preferências do sistema da Segurança e da privacidade e conceda o acesso
a disco completo ao serviço do fundo AMP: /opt/cisco/amp/ampdaemon

4

A extensão de
sistema não
podia ser
carregada

A extensão de sistema do conector é a versão correta e foi aprovada para a
execução mas ainda não carregou. Revisão /Library/Logs/
Cisco/ampdaemon.log para detalhes.

5

Usuário de
serviço da
varredura não
disponível

O conector não criou um usuário para executar o processo da varredura de
arquivo. O conector funciona em torno deste usando o usuário de raiz para
executar a varredura de arquivo. Isto afasta-se do projeto pretendido e não é
esperado.

Se o usuário Cisco-ampère-varredura-SVC ou o grupo estiveram suprimidos,
ou a configuração do usuário e do grupo esteve mudada, reinstalar o
conector recreará o usuário e o grupo com a configuração necessária. Os
detalhes adicionais estão disponíveis em
/Library/Logs/Cisco/ampdaemon.log.

6
Serviço da
varredura que
reinicia

O processo da varredura de arquivo do conector encontrado repetiu falhas e
o conector reiniciou na tentativa de cancelar a falha. É possível uns ou vários
arquivos no sistema está fazendo com que o algoritmo da varredura



frequentemente

causasse um crash quando feito a varredura. O conector continua com
varreduras em uma base do melhor esforço.
Se esta falha não está cancelada automaticamente dentro dos minutos 10
depois que o conector está ligado então esta é uma indicação que uma
intervenção de usuário mais adicional está exigida e a capacidade do
conector para executar varreduras é estará degradada.
Revisão /Library/Logs/Cisco/ampdaemon.log e detalhes de
/Library/Logs/Cisco/ampscansvc.logfor.

7
O serviço da
varredura não
começou

O processo da varredura de arquivo do conector não são começados e o
conector reiniciaram na tentativa de cancelar a falha. A funcionalidade da
varredura de arquivo é desabilitada quando esta falha for levantada.
Esta falha pode ser provocada se um erro é encontrado ao carregar arquivos
de definição de vírus recentemente instalados (arquivos .cvd). O conector
executa um número de integridade e a estabilidade verifica antes de ativar
arquivos novos .cvd para impedir esta falha. Em cima do reinício o conector
removerá todos os arquivos inválidos .cvd de modo que o conector possa
recomeçar.
Se esta falha não é cancelada quando o conector está reiniciado então esta é
uma indicação que uma intervenção de usuário mais adicional está exigida.
Se as repetições desta falha com cada .cvd atualizam então esta é uma
indicação que um arquivo inválido .cvd não esteja sendo detectado
corretamente pelas verificações de integridade do arquivo .cvd do conector.
Revisão /Library/Logs/Cisco/ampdaemon.log e detalhes de
/Library/Logs/Cisco/ampscansvc.logfor.

10

Repartição
exigida para
carregar a
extensão do
núcleo

Reinicialize o sistema. (Aplicável somente à versão 1.11.1 do conector do
Mac)
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