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Introdução

Este original descreve o procedimento para exportar a informação da proteção avançada do
malware (AMP) para o blocklist do aplicativo dos valores-limite com API.

Contribuído por Uriel Montero e por Yeraldin Sánchez, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos 

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Acesso a Cisco AMP para o painel dos valores-limite●

Credenciais API do portal AMP: A identificação de cliente da 3ª parte API e a chave API, esta relação mostram as etapas para obtê-las: Como gerar

umas credenciais API do portal AMP

●

Um alimentador API, neste original, é usado a ferramenta do carteiro●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no software do thede:

Cisco AMP para valores-limite para valores-limite consola a versão 5.4.20190709●

Ferramenta do carteiro●

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.

Produtos Relacionados

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/201121-Overview-of-the-Cisco-AMP-for-Endpoints.pdf
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/201121-Overview-of-the-Cisco-AMP-for-Endpoints.pdf


Este original pode igualmente ser usado com a versão API:

api.amp.cisco.com, v1●

Informações de Apoio

Cisco não apoia o carteiro que a ferramenta, se você tem uma pergunta sobre ela, contacta por favor o apoio do carteiro.

Processo

Este é o processo para recolher os blocklists do aplicativo AMP e a lista do SHA-256 da lista selecionada com API e a ferramenta do carteiro.

Etapa1. Na ferramenta do carteiro, navegue à autorização > AUTH básico, segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Adicionar a identificação de cliente da 3ª parte API na seção username, e a chave API na opção de senha, segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Dentro do alimentador API, selecione o pedido GET e cole o comando:
https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/application_blocking?limit=100&offset=0.

Limite: número de artigos os indicadores da ferramenta●

Offset: de onde a informação começa indicar os artigos●

Neste exemplo, o valor de limite é 20 e o offset é 60, a informação começa mostrar que a lista 61 e o limite são 80, segundo as indicações das imagens.

https://api-docs.amp.cisco.com/api_versions?api_host=api.amp.cisco.com
https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/application_blocking?limit=100&offset=0


O comando indica todo o blocklist do aplicativo configurado no portal AMP se você quer ter a lista dos códigos do SHA-256 de uma lista específica, navega à
próxima etapa.

Etapa 4. No blocklist do aplicativo selecionado previamente, copie o guid e execute o comando: https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/guid/files, neste
exemplo o guid é 221f6ebd-1245-4d56-ab31-e6997f5779ea para a lista leisanch_blocking2, segundo as indicações da imagem.

No portal AMP, o blocklist do aplicativo mostra 8 códigos do SHA-256 adicionados, segundo as
indicações da imagem.

Com o comando: https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/221f6ebd-1245-4d56-ab31-e6997f5779ea, a lista deve indicar 8 códigos do SHA-256, segundo as
indicações da imagem.

https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/guid/files
https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/221f6ebd-1245-4d56-ab31-e6997f5779ea/files
https://api.amp.cisco.com/v1/file_lists/221f6ebd-1245-4d56-ab31-e6997f5779ea


Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Cisco AMP para os valores-limite API●

Cisco AMP para valores-limite - Guia do Usuário●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://api-docs.amp.cisco.com/
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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