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Introdução

Este documento descreve as etapas para pesquisar defeitos na proteção avançada do malware
(AMP) para valores-limite quando os começos de um processo de Windows antes do sistema
processam a proteção (SPP).

Contribuído por Nancy Pérez e por Uriel Torres, engenheiros de TAC da Cisco.

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

SO Windows●

Os motores do conector AMP●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Dispositivo de Windows 10●

Versão do conector 6.2.9 AMP●

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.

Limitações

Este é um erro que afete o motor da proteção do processo do sistema quando um processo
começa antes do conector CSCvo90440 AMP.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo90440
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo90440


Informações de Apoio

O AMP para o motor da proteção do processo do sistema dos valores-limite protege processos do
sistema Windows crítico dos ataques da injeção da memória por outros processos.

A fim permitir SPP, no console AMP, navegue ao Gerenciamento > às políticas > clicam editam
sobre na política que você quer alterar > modos e os motores > a proteção do processo do
sistema, aqui você pode encontrar três opções:

Proteja: ataques dos blocos em processos do sistema Windows crítico●

Auditoria: notifique ataques em processos do sistema Windows crítico●

Deficiente: o motor não é ativo neste modo●

Processos protegidos do sistema

O motor da proteção do processo do sistema protege os processos seguintes:

Subsistema da gerente de sessão (smss.exe)●

Subsistema do Runtime do cliente/server (csrss.exe)●

Subsistema da autoridade da segurança local (lsass.exe)●

Aplicativo do fazer logon de Windows (winlogon.exe)●

Aplicativo Start-up de Windows (wininit.exe)●

Quando um serviço de Windows começa antes que as exclusões do processo do sistema do
conector AMP (nas versões abaixo dos 7.0.5) não estejam honradas e mesmo se um processo
está excluído, o motor SPP para o processo e um evento é criado no console AMP, segundo as
indicações da imagem.

Troubleshooting

A ação alternativa deste erro é atrasar o serviço de Windows que começa antes do serviço AMP.

O aplicativo da pedra de Rosetta é tomado como um exemplo neste documento. Este aplicativo é
detectado por SPP porque toca no processo lsass.exe para propósitos de autenticação.

Etapas para atrasar um serviço de Windows



Etapa 1. Abra services.msc, segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Serviço da pedra de Rosetta do achado.

Etapa 3. Clicar com o botão direito em RosettaStoneDaemon e clique sobre propriedades.

O tipo Startup é configurado enquanto automático à revelia que significa começos de
RossettaStoneDaemon automaticamente no processo de boot.

Etapa 4. Clique sobre o menu dropdown e o automático seleto (começo atrasado).



Esta configuração impede os começos do serviço de RosettaStoneDaemon antes do conector
AMP.

Etapa 5. Clique aplicam-se sobre.

Atrase o processo com a linha de comando

Para PowerShell/CMD, os comandos seguintes podem ser usados.

Etapa 1. Execute PowerShell/CMD como o administrador.

Etapa 2. Execute este comando: 

sc.exe config RosettaStoneDaemon start= delayed-auto

Nota: Pedra = RosettaStoneDaemon de Rosetta.



Nesta seção, você pode substituir o nome do aplicativo de RosettaStoneDaemon para o processo
que você quer atrasar.

Cuidado: Versão 7.0.5 do conector e já implementar para a frente uma solução para este
erro. Esta ação alternativa é pretendida para o fole 7.0.5 das versões do conector.
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