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Introdução

Este original descreve as etapas para analisar um pacote diagnóstico da proteção avançada do
malware (AMP) para a nuvem pública dos valores-limite em dispositivos de Windows para
pesquisar defeitos o uso da alta utilização da CPU.

Contribuído por Luis Velázquez e editado por Yeraldin Sánchez, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Acesso ao console AMP●

Componentes Utilizados

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

AMP para o console 5.4.20200204 dos valores-limite●



Dispositivos do sistema operacional de Windows●

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.

Troubleshooting

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

Verifique se um outro antivirus é instalado na máquina

Se um outro AV (antivirus) é instalado, assegure-se de que o processo principal do AV esteja
excluído na configuração das normas

Dica: Use as exclusões Cisco-mantidas se o software que está usado é incluído na lista,
recordam que estas exclusões podem ser adicionadas às novas versões de um aplicativo.

A fim ver as lista disponíveis em Cisco manteve a seção das exclusões, navegam ao
Gerenciamento > às políticas > editam > exclusões > exclusões Cisco-mantidas.
Selecione esses que seu valor-limite precisaria de acordo com o software instalado
atualmente na máquina, a seguir, salvar a política, segundo as indicações da imagem.



Identifique se a alta utilização da CPU acontece quando um aplicativo específico
estiver no uso

Identifique se a edição acontece quando um aplicativo ou alguns deles estiverem executados se
você pode replicate as ajudas da edição em processo de identificar exclusões potenciais.

Recolha o pacote diagnóstico para a análise

Permita debugam o log em nível

A fim recolher um pacote diagnóstico útil, o nível do log debugar deve ser permitido.

Debugar o nível no valor-limite

Se você pode replicate a edição e ter o acesso ao valor-limite, está abaixo o melhor procedimento
para capturar o pacote diagnóstico:

Abra AMP GUI1.
Navegue aos ajustes2.
Rolo à parte inferior de AMP GUI e ajustes abertos do conector de Cisco AMP3.
Clique permitem sobre o debug logging4.
O estado do debug logging deve mudar ao começado. Este procedimento permite debuga o5.



nível até a pulsação do coração seguinte da política, à revelia 15 minutos

Debugar o nível na política

Se você não tem o acesso ao valor-limite ou a edição não pode ser reproduzida
consistentemente, o nível do log debugar deve ser permitido na política.

A fim permitir debugar o log em nível pela política navegam ao Gerenciamento > às políticas >
editam > avançou ajustes > nível do log do conector e o Gerenciamento > as políticas > editam >
avançaram ajustes > nível do log da bandeja, a seguir selecionam-nos debugam e salvar a
política, segundo as indicações da imagem.



Cuidado: Se debugar o modo está permitido da política, todos os valores-limite recebe esta
mudança.

Nota: A sincronização a política do valor-limite para assegurar o nível debugar é aplicada ou
espera o intervalo de batimento cardíaco, à revelia ele é 15 minutos.

Reproduza a edição e recolha um pacote diagnóstico

Quando o nível debugar é espera configurada até que o estado de alta utilização da CPU
acontecer no sistema ou reproduza manualmente as circunstâncias identificadas previamente e
recolha então o pacote diagnóstico.

A fim recolher o pacote navegue a C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X. X (onde X.X.X é a versão a
mais atrasada AMP instalada no sistema) e executam o processo do aplicativo
ipsupporttool.exethis criam um fileon .7z o desktop nomeado
CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z

Nota: A versão 6.2.3 e mais recente do conector pode pedir um pacote remotamente, para
navegar ao Gerenciamento > aos computadores, para expandir o registro do valor-limite e
para usar a opção diagnostique.



Nota: O pacote diagnóstico pode igualmente ser executado de um alerta CMD com o
comando: “C:\Program Files\Cisco\AMP\X.X. X \ ipsupporttool.exe”, ou “C:\Program
Files\Cisco\AMP\X.X. X \ ipsupporttool.exe o mais thelatest” - o “X:\Folder\I\Can\Get\To”,
onde X.X.X é versão AMP instalada, o comando second pode ser usado a fim selecionar
para output o dobrador para o arquivo .7z.

Faça a análise

Há duas maneiras de analisar um arquivo de diagnóstico:

Diag_Analyzer.exe●

Amphandlecount.ps1●

Diag_Analyzer.exe

Etapa 1. Transfira o aplicativo aqui.

Etapa 2. Na página de GitHub, há um arquivo de leia-me com instruções mais adicionais no uso.

Etapa 3. Copie o arquivo de diagnóstico CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z no mesmo
dobrador que Diag_Analyzer.exe está encontrado.

Etapa 4. Execute o aplicativo Diag_Analyzer.exe.

Etapa 5. No alerta novo confirme se você quer obter as exclusões da política com um Y ou um N.

Etapa 6. O resultado do script contém:

Processos 10 superiores●

Arquivos 10 superiores●

Ramais 10 superiores●

https://github.com/CiscoSecurity/amp-05-windows-tune


Trajetos da parte superior 100●

Todos os arquivos●

Nota: Diag_Analyzer.exe verifica o arquivo de diagnóstico fornecido AMP para ver se há
arquivos de sfc.exe.log. então, cria um diretório novo com o nome de arquivo diagnóstico e
armazenam os arquivos de registro fora do .7z, no diretório pai do diagnóstico, após este,
ele analisa gramaticalmente os logs e determina os processos da parte superior 10,
arquivos, Ramais, e trajetos, finalmente, imprime a informação à tela e igualmente ao
arquivo a {diagnóstico} - summary.txt.

Amphandlecount.ps1

Etapa 1. Transfira o script amphandlecounts.txt da parte inferior esta de arquivos feitos a
varredura do cargo da comunidade revisão do AMP.

Etapa 2. A fim executar o script em Windows, rebatize-o a amphandlecount.ps1.

Etapa 3. Para a conveniência copie o arquivo amphandlecount.ps1 a um dobrador do seus
próprios.

Etapa 4. Abrir o zíper o arquivo CiscoAMP_Support_Tool_%date%.7z e identifique os arquivos de
sfc.log nos arquivos do trajeto CiscoAMP_Support_Tool_2019_06_13_18_26_37\Program \ Cisco \
AMP \ X.X.X.

Etapa 5. Copie os arquivos de sfc.log no dobrador amphandlecount.ps1.

https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458
https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458
https://community.cisco.com/t5/security-documents/review-scanned-files-from-amp-for-endpoints-on-windows-for/ta-p/3292458


Etapa 6. Execute amphandlecount.ps1 com PowerShell, a seguir um indicador é aberto e
segundo a execução a política no valor-limite pode pedir a permissão ser executado.

Dica: A fim mudar a política da execução abra Windows PowerShell e use os comandos
seguintes:
Ajuste a política para permitir acesso ilimitado da execução - grupo-ExecutionPolicy -
espaço CurrentUser - ExecutionPolicy ilimitados
Ajuste a política para restringir o acesso da execução - grupo-ExecutionPolicy - espaço
CurrentUser - ExecutionPolicy restringiu

Etapa 7. Permita que o PowerShell termine (pôde tomar alguma hora, segundo quanto sfc.log
está no dobrador) depois que o revestimento de PowerShell, quatro arquivos é criado no
dobrador:

data.csv●

results.txt●

sorted_results.txt●

terms.txt●



Step8. Os 4 arquivos novos contêm o resultado da análise:

data.csv: contém o caminho cheio dos arquivos feitos a varredura e o processo do pai que
criou/alterado/moveu o arquivo

●

results.txt: contém a lista de processos que são feitos a varredura pelo AMP●

sorted_results.txt: contenha a lista de processos que são feitos a varredura pelo AMP com o
processo o mais feito a varredura

●

terms.txt: contém o nome de processo feito a varredura pelo AMP●

Etapa 9. Filtre o nome de processo com contagens elevada de sorted_results.txt no data.csv que
você pode identificar o processo pai com seu caminho cheio, e continue então adicionar uma
exclusão à política em uma lista feita sob encomenda se se confia.

Processos a olhar:

Controle +F em “data.csv” e em busca1.
Trajeto do arquivo feito a varredura pelo AMP2.
O trajeto do processo pai que copia/movido/alterou o arquivo3.

Nota: Nota: Geralmente a exclusão é o tipo “processo: A varredura de arquivo” com
“processos filho inclui” para o processo pai que está obtendo as
varreduras:

Nota: Aqui você pode encontrar mais relativo à informação aos melhores prática criar
exclusões. 

Exclusões do acordo

Uma vez que os processos ou os trajetos são identificados, você pode adicionar-los à lista da
exclusão que é ligada à política aplicada no valor-limite, navega ao nome do Gerenciamento >
das exclusões > da exclusão > edita, segundo as indicações da imagem.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/213681-best-practices-for-amp-for-endpoint-excl.html


Submeta o pacote para a análise ao TAC

O ATS TAC pode ajudar a pesquisar defeitos estas encenações, se aquele é o caso, esteja por
favor pronto para fornecer a informação seguinte em cima da criação de caso:

Quando esta edição começa?●

Há alguma alteração recente?●

A edição acontece com um aplicativo particular?Se sim, que aplicativo?●

Há o outro Antivirus no sistema?Se sim, que antivirus?●

Recolha um pacote debugar quando a edição for reproduzida: Etapas para recolher um
pacote debugar

●

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/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
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