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Política

Cisco está publicando a política de suporte do conector para o AMP para o software do conector
dos valores-limite hospedado na nuvem AMP e aplica-se ao AMP para valores-limite Windows,
Mac, e conectores de Linux.

Cisco fornecerá o Suporte técnico (TAC), as correções de bug, e as melhorias de produto para as
últimas 2 versões menor de um conector. Uma vez que uma versão menor subsequente tem duas
versões de atualização, a versão menor precedente será oficialmente unsupported para as
correções de bug e as melhorias de produto futuras. A liberação que versioning é definida de
acordo com Versioning semântico 2.0.0 (MAJOR.Minor.patchlevel).

O suporte de TAC continuará a estar disponível para clientes com o AMP ativo para licenças e
corredor dos valores-limite uma versão do conector da versão principal a mais atrasada. Se você
experimenta um problema com uma versão expirado do conector, você pode ser pedido para
validar se a maioria de liberação de manutenção atual resolve sua edição.

O console AMP será restringido para indicar e permitir somente a transferência do AMP para as
versões do conector do valor-limite que são apoiadas oficialmente.

O AMP para conectores dos valores-limite somente será testado e apoiado em sistemas
operacionais com apoio regular ou prolongado do vendedor.  O fim do suporte de Cisco para um
sistema operacional, que inclua o término do Suporte técnico, das correções de bug, e das
melhorias de produto do tac Cisco, alinhará com a programação publicada do fim do suporte do
sistema operacional e aplica-se a todas as versões do conector.

Marcos Data
Política de suporte publicada 7 de abril de 2020
Data efetiva da política de suporte 7 de maio de 2020

Período da política da tabela 1.

Esta tabela esboça os marcos para a política de suporte anunciada.

Até à data da publicação desta política de suporte, o seguinte anúncio do fim do suporte para o
AMP para versões do conector dos valores-limite foi feito para detalhar o AMP específico para as
versões do conector do valor-limite impactadas imediatamente por esta política de suporte.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html


Exemplos

Todas as versões e datas de versão são para exemplos somente e não alinham com as
liberações reais.

Exemplo – Liberação da versão principal

O AMP para versões principal dos conectores dos valores-limite será apoiado até que haja 2
atualizações à versão principal seguinte disponível para o desenvolvimento.

Liberação 1: AMP para o conector v5.5.9 de Windows dos valores-limite – Em janeiro de 2018

Liberação 2: AMP para o conector v6.0.1 de Windows dos valores-limite – Em fevereiro de 2018

Liberação 3: AMP para o conector v6.0.3 de Windows dos valores-limite – Em março de 2018

Os conectores v5.5.9, v6.0.1, e v6.0.3 são apoiados inteiramente.

Liberação 4: AMP para o conector v6.0.5 de Windows dos valores-limite – Em abril de 2018

Os conectores v6.0.1, v6.0.3, e v6.0.5 são apoiados inteiramente.

O conector v5.5.9 é apoiado já não.  O ramo da versão principal 5.x já não receberá o apoio, as
atualizações do produto, ou as correções de bug e pode exigir clientes promover à versão menor
a mais atrasada para receber o Suporte técnico, as características do produto, e as atualizações
da Segurança.

Exemplo – Liberação da versão menor

O AMP para versões menor dos conectores dos valores-limite será apoiado até que haja 2
atualizações à versão menor seguinte disponível para o desenvolvimento.

Liberação 4: AMP para o conector v6.0.5 de Windows dos valores-limite – Em abril de 2018

Liberação 5: AMP para o conector v6.1.1 de Windows dos valores-limite – Em setembro de 2018

Liberação 6: AMP para o conector v6.1.3 de Windows dos valores-limite – Em outubro de 2018

Os conectores v6.0.5, v6.1.1, e v6.1.3 são apoiados inteiramente.

Liberação 7: AMP para o conector v6.1.5 de Windows dos valores-limite – Em novembro de 2018

Os conectores v6.1.1, v6.1.3, e v6.1.5 são apoiados inteiramente.

Os conectores v6.0.x já não são apoiados e podem exigir clientes promover à versão menor a
mais atrasada para receber o Suporte técnico, as características do produto, e as atualizações da
Segurança.

Exceções

Liberações novas da versão principal
Cisco continuará a fornecer o Suporte técnico, os reparos, e os realces TAC para as 2

●



versões menor as mais atrasadas do conector, mesmo se as versões menor são parte de
uma versão principal.  Se você experimenta um problema com uma versão de software
expirado, você pode ser pedido para validar se uma liberação de manutenção atual resolve
sua edição.  Todo o apoio para a versão principal precedente terminará após a segunda
versão de atualização para a versão principal nova.
Beta liberações do conector
As beta liberações dos conectores não seguem a política de suporte padrão e são
governadas pelo apoio fornecido durante o beta período.

●

Remoção única
Quando Cisco fará cada tentativa de evitar o caso, pode necessário remover uma versão
lançada do AMP para o conector dos valores-limite devido à severidade ou à frequência do
em-campo visto das edições ou endereçar interesses de segurança.  Nesse evento, nós
podemos remover e qualquer um 1) faz disponível uma nova versão que enderece as edições
ou 2) fornecem uma recomendação em que os clientes da versão devem promover.  Se um
conector é removido, a versão anterior do conector será não disponível para a transferência e
não será configurável para a elevação através dos ajustes da política do conector.

●

Nuvem privada AMP
Esta política de suporte aplica-se somente ao AMP para os conectores dos valores-limite
disponíveis na nuvem AMP. A nuvem privada AMP será endereçada em uma atualização
futura da política de suporte.

●

Perguntas frequentemente feitas

P: Quando a política de suporte entrará no efeito?

A: A política de suporte foi anunciada o 7 de abril de 2020 e tomará o efeito o 7 de maio, 2020.

P: Os conectores continuarão a funcionar depois que são apoiados já não pela política de
suporte?

A: Sim, os conectores continuarão a funcionar e conectar à nuvem AMP para serviços da
disposição AMP, porém podem ser executado em uma capacidade reduzida devendo faltar das
características disponíveis em umas liberações mais novas e podem igualmente conter interesses
de segurança unaddressed.  Proveja o AMP para Release Note dos valores-limite que contém
detalhes nas características as mais atrasadas e atualizações da Segurança para cada liberação. 
Nós recomendamo-lo elevação à versão a mais atrasada do conector assegurar-se de que você
possa usar as características as mais atrasadas e seja atualizado para correções de programa da
Segurança.

P: Eu tenho o acesso às versões do conector que estenderam após a política de suporte?

A: Os conectores distribuídos ativamente em seu ambiente continuarão a funcionar e conectar à
nuvem AMP, porém não serão elegíveis para o Suporte técnico.  Os conectores que são apoiados
já não como definido na política de suporte serão removidos do AMP para o console dos valores-
limite na liberação futura.  Estas versões do conector já não serão disponíveis para a
transferência da página da transferência do conector ou configuráveis para a elevação através da
política do conector.  As políticas que são configuradas já para a elevação a uma versão
unsupported do conector serão atualizadas automaticamente para remover a configuração em
uma liberação do console do futuro AMP.

https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf


P: Posso eu ainda assim distribuir uma versão que mais velha do conector eu transferi
previamente?

A: Sim, umas versões mais velhas do conector já transferidas podem ainda ser distribuídas,
porém você será incapaz de transferir uma versão do conector já removido do console AMP.  O
desenvolvimento de versões unsupported não é recomendado porque pode faltar características
de novos produtos e correções de programa importantes da Segurança.  Além, o Suporte técnico
não será fornecido, e você pode ser exigido promover atualmente a uma versão suportada antes
de receber o Suporte técnico para aqueles conectores.

P: Como eu encontro que as versões unsupported do AMP para conectores dos valores-limite são
distribuídas em meu ambiente?

A: O console AMP fornece diversas maneiras de encontrar e indicar conectores unsupported.  A
página da gerência do computador (Gerenciamento - > computadores) reserva manualmente
filtrar a lista distribuída do conector para mostrar os conectores Unsupported.  Nos computadores
pagine, expanda filtros e selecione “Unsupported” da gota-para baixo da versão do conector.  Isto
mostrará todos os dispositivos que executam uma versão Unsupported do conector.  Também, o
painel do computador da aba da vista geral do painel mostrará um gráfico com a porcentagem
dos conectores que são Unsupported em seu ambiente.  Clicar no “fim da vida” dirigi-lo-á
automaticamente à página PRE-filtrada da gerência do computador e indicá-lo-á os dispositivos
específicos impactados.

P: Como as beta versões do conector são apoiadas com a política de suporte?

A: O desenvolvimento de um AMP para o beta conector dos valores-limite é apoiado pela beta
equipe e governado pelo beta acordo durante a participação.  Uma vez o beta terminou, os
clientes que querem continuar a usar a característica precisarão de seguir instruções para
transportar-se publicamente - versão disponível e oficialmente apoiada do conector.

P: Como as versões privadas do conector da nuvem AMP serão afetadas?

A: Esta política de suporte aplica-se somente à nuvem AMP.  Devido à cadência diferente da
liberação para a nuvem privada AMP, uma atualização específica da política de suporte será feita
para esclarecer as versões do conector disponíveis nesse modelo de distribuição.

P: Que versões do conector são afetadas por esta política de suporte?

A: A política de suporte impactará o AMP para valores-limite Windows, Mac, e os conectores de
Linux disponíveis no AMP nublam-se.  As versões do conector que são afetadas imediatamente
por esta política de suporte podem ser encontradas no anúncio do fim do suporte para o AMP
para versões do conector dos valores-limite.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
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