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O Mac Connector versão 1.14.0 traz várias melhorias e alterações que exigem atenção do
usuário. Mais notavelmente, esta versão do Connector inclui alterações nas aprovações de
acesso total ao disco e adiciona suporte para extensões do sistema macOS 11 (Big Sur).

Instale e ative o Mac Connector versão 1.14.0 antes de atualizar para macOS 11 para garantir a
proteção contínua do seu Mac.

Este aviso descreve as alterações e as etapas que os administradores podem tomar para
implantar essa nova versão.

É altamente recomendado implantar o conector Mac com um perfil MDM que conceda as
aprovações necessárias. Isso garantirá a melhor experiência do usuário final. Consulte a seção
Problemas Conhecidos mais adiante neste documento se o MDM não puder ser usado.

Requisitos mínimos do SO

O AMP para Endpoints Mac Connector 1.14.0 suporta as seguintes versões macOS:

macOS 11, usando extensões de sistema macOS.●

macOS 10.15.5 e posterior, usando extensões de sistema macOS.●

macOS 10.15.0 a macOS 10.15.4, usando extensões de kernel macOS.●

macOS 10.14, usando extensões de kernel macOS.●

Para implantações que incluem endpoints executando versões mais antigas do macOS, consulte
a Tabela de Compatibilidade do SO para obter versões compatíveis do Mac Connector.

https://developer.apple.com/documentation/systemextensions
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/214849-amp-for-endpoints-mac-connector-os-compa.html


Mudanças importantes

O AMP para Endpoints Mac Connector 1.14.0 apresenta mudanças importantes em três áreas:

Aprovando as extensões AMP macOS para carregar1.
Acesso completo ao disco2.
Nova estrutura de diretório3.

Aprovando extensões macOS do conector Mac

O conector Mac usa as extensões do sistema ou as extensões do kernel legado para monitorar as
atividades do sistema, dependendo da versão macOS. Nas extensões do sistema macOS 11
substitua as extensões de kernel herdadas que não são suportadas no macOS 11. A aprovação
do usuário é necessária para todas as versões do macOS antes que qualquer um dos tipos de
extensão tenha permissão para ser executado. Sem aprovação, certas funções do Connector,
como verificação de arquivos no acesso e monitoramento de acesso à rede, estarão
indisponíveis.

O Mac Connector 1.14.0 adiciona duas novas extensões de sistema macOS:

Uma extensão de segurança de endpoint, denominada AMP Security Extension, para
monitorar eventos do sistema

1.

Uma extensão do filtro de conteúdo de rede, denominada AMP Network Extension, para
monitorar o acesso à rede

2.

As duas extensões Kernel legadas, ampfileop.kext e ampnetWorkflow.kext, ainda estão incluídas
para compatibilidade com versões anteriores de macOS mais antigas que não suportam as novas
extensões de sistema macOS.

As seguintes aprovações são necessárias para macOS 10.15.5 (e posteriores) e macOS 11:

Aprovar a extensão de segurança da AMP para carregar●

Aprovar a extensão de rede da AMP para carregar●

Permitir extensão de rede AMP para filtrar conteúdo de rede●

As seguintes aprovações são necessárias para macOS 10.14 e macOS 10.15.0 a macOS
10.15.4:

Aprovar as extensões do kernel AMP para carregar●

Essas aprovações podem ser concedidas usando as Preferências de segurança e privacidade do
macOS no endpoint ou usando perfis MDM (Mobile Device Management).

Aprovando as extensões macOS do conector Mac no endpoint

As extensões do sistema e do kernel podem ser aprovadas no endpoint a partir das Preferências
de segurança e privacidade do macOS.

https://developer.apple.com/documentation/systemextensions
https://support.apple.com/en-us/HT210999
https://developer.apple.com/documentation/endpointsecurity
https://developer.apple.com/documentation/networkextension/content_filter_providers
https://support.apple.com/en-ca/guide/mdm/welcome/web


Aprovando extensões macOS do conector Mac usando MDM

As extensões AMP podem ser aprovadas usando um perfil de gerenciamento com as seguintes
cargas úteis e propriedades:

Carga útil Propriedade Valor

ExtensõesDoSistema

PermitidoExtensõesDoSistema com.cisco.endpoint.svc.securityextension,
com.cisco.endpoint.svc.networkextension

TiposDeExtensãoDoSistemaPermitidos EndpointSecurityExtension,
NetworkExtension

IdentificadoresEquipePermitidos DE8Y96K9QP

SystemPolicyKernelExtensions AllowedKernelExtensions com.cisco.amp.fileop, com.cisco.amp.nke
IdentificadoresEquipePermitidos TDNYQP7VRK

FiltroConteúdoWeb

Filtro AutomáticoHabilitado falso
FilterDataProviderBundleIdentifier com.cisco.endpoint.svc.networkextension

FilterDataProviderDesignatedRequirements

ancorar o identificador e genérico da maçã
"com.cisco.endpoint.svc.networkextension"
e (certificado
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.9] /*
existe */ ou certificado
1[field.1.2.840.11365.10 0.6.2.6] /* existe */

https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/systemextensions
https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/systempolicykernelextensions
https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/webcontentfilter


e folha de
certificado[field.1.2.840.113635.100.6.1.13]
/* existe */ e folha de
certificado[subject.OU] = DE8Y96K9QP)

FiltrarNota firewall
FiltrarNavegadores falso
FiltrarPacotes falso
FiltrarSoquetes verdadeiro
PluginBundleID com.cisco.endpoint.svc
NomeDefinidoUsuário Extensão de rede AMP

Acesso completo ao disco

O MacOS 10.14 e posterior exigem aprovação antes que um aplicativo possa acessar partes do
sistema de arquivos que contenham dados pessoais do usuário (por exemplo, Contatos, Fotos,
Calendário e outros aplicativos). Determinadas funções do conector, como a análise de ficheiros
no acesso, não poderão analisar estes ficheiros em busca de ameaças sem aprovação.

Versões anteriores do Mac Connector exigiam que o usuário concedesse Acesso Total ao Disco
ao programa ampdaemon. O Mac Connector 1.14.0 requer acesso total ao disco para:

"AMP for Endpoints Service" e●

"AMP Security Extension"●

O programa ampdaemon não exige mais Acesso Total ao Disco iniciando com esta nova versão do
Mac Connector.

As aprovações completas de acesso a disco podem ser concedidas usando as Preferências de
segurança e privacidade do macOS no endpoint ou usando perfis MDM (Mobile Device
Management, gerenciamento de dispositivos móveis).

Aprovando o acesso total ao disco no endpoint

O acesso total ao disco pode ser aprovado no endpoint a partir das Preferências de privacidade e
segurança do macOS:

https://support.apple.com/en-ca/guide/mdm/welcome/web
https://support.apple.com/en-ca/guide/mdm/welcome/web


Aprovando o acesso total ao disco usando MDM

O Acesso Total ao Disco pode ser aprovado usando o payload do Controle da Política de
Preferências de Privacidade de um perfil de gerenciamento com uma propriedade
SystemPolicyAllFiles com as duas entradas a seguir, uma para o AMP for Endpoints Service e
outra para a Extensão de Segurança da AMP:

Descrição Propriedade Valor

Serviço
AMP para
endpoints

Permitido verdadeiro

CodeRequirements

ancorar identificador e genérico de maçã "com.cisco.amp.app" e
(certificado leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.9] /* existe */ ou certificado
1[field.1.2.840.113635.100.6.2 .6] /* existe */ e o certificado
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* existe */ e certificado
leaf[subject.OU] = DE8Y96K9QP)

Identifier com.cisco.endpoint.svc
TipoIdentificador bundleID

Extensão
de
segurança
AMP

Permitido verdadeiro

CodeRequirements
ancorar o identificador e genérico da maçã
"com.cisco.endpoint.svc.securityextension" e (certificado
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.9] /* existe */ ou certificado

https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/privacypreferencespolicycontrol/services
https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/privacypreferencespolicycontrol/services
https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/privacypreferencespolicycontrol/services/identity


1[field.1.2.840.11335.1 00.6.2.6] /* existe */ e folha de
certificado[campo.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* existe */ e folha de
certificado[sujeito.OU] = DE8Y96K9QP)

Identifier com.cisco.endpoint.svc.securityextension
TipoIdentificador bundleID

Se a implementação incluir computadores com o AMP Connector versão 1.12.7 ou anterior, a
seguinte entrada adicional ainda é necessária para conceder acesso total ao disco ao ampdaemon
para esses computadores:

Descrição Propriedade Valor

ampdaemon

Permitido verdadeiro

CodeRequirements

identificador amdaemon e ancorar maçã genérica e certificado
1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* existe */ e certificado
leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* existe */ e folha de
certificado[subject.OU] = TDNYQP7VRK

Identifier /opt/cisco/amp/ampdaemon
TipoIdentificador caminho

Nova estrutura de diretório

O Mac Connector 1.14.0 introduz duas alterações na estrutura do diretório:

O diretório Applications foi renomeado do Cisco AMP para o Cisco AMP para Endpoints.1.
O utilitário de linha de comando ampcli foi movido de /opt/cisco/amp para /Applications/Cisco
AMP para Endpoints/AMP para Endpoints Connector.app/Contents/MacOS. O diretório
/opt/cisco/amp contém um link simbólico para o programa ampcli em seu novo local.

2.

A estrutura completa do diretório do novo conector AMP é a seguinte:

 Applications

    Cisco AMP for Endpoints

        AMP for Endpoints Connector.app

           Contents

              MacOS

       

        AMP for Endpoints Service.app

           Contents

              MacOS

                   ampcli

                   ampdaemon

   amscansvc

   ampcreport

   ampupdater

   SupportTool  

  Support Tool.app

 Library   Application Support    Cisco    AMP for Endpoints Connector    SupportTool   Logs  

Cisco  Users   *   Library   Logs   Cisco  opt  cisco  amp  ampcli

Problemas conhecidos com macOS 10.15 e 11.0.

Algumas falhas levantadas pelo conector Mac podem ser levantadas inesperadamente.
Consulte o artigo AMP For Endpoints Mac Connector Faults para obter mais detalhes. Falha
13, Excesso de extensões de sistema de Filtro de Conteúdo de Rede, pode ser aumentado

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/214896-amp-for-endpoints-connector-for-mac-faul.html


após a atualização. Reiniciar o computador resolverá a falha nessa situação.Falha 15, a
extensão do sistema requer acesso total ao disco, pode ser ativada após a reinicialização
devido a um bug no macOS 11.0.0. Esse problema é corrigido no macOS 11.0.1. A falha
pode ser resolvida reconcedendo acesso total ao disco no painel Segurança e privacidade
em Preferências do sistema macOS.

Durante a instalação, o painel Segurança e Privacidade pode exibir "Desenvolvedor do
Espaço Reservado" como o nome do aplicativo ao conceder permissão para a execução das
extensões do sistema do Mac Connector. Isso ocorre devido a um bug no macOS
10.15. Marque as caixas ao lado de "Placeholder Developer" (Desenvolvedor do espaço
reservado) para permitir que o conector Mac proteja o computador.

●

Durante a instalação, o prompt para permitir que o filtro de conteúdo do conector Mac
monitore o tráfego da rede pode exibir "(nulo)" como o nome do aplicativo. Isso é causado por
um bug no macOS 10.15. O usuário precisa selecionar "Allow" (Permitir) para garantir a
proteção do computador.

Se o prompt foi
desabilitado clicando em "Não permitir", ele poderá ser exibido novamente clicando no ícone

do menu AMP Agent  na barra de menus e selecionando "Permitir filtro de

●

https://developer.apple.com/forums/thread/130056
https://developer.apple.com/forums/thread/130056


rede".
Depois de habilitado, o filtro AMP Network Extension será listado na página Preferências de
rede.

No macOS 11, ao atualizar do conector Mac 1.12 para o conector Mac 1.14, falha 4, falha na
carga da extensão do sistema, o conector pode ser aumentado temporariamente enquanto
está fazendo a transição das extensões do kernel para as novas extensões do sistema.

●

Histórico das revisões

3 Nov 2020

A data de lançamento do conector Mac 1.14.0 é novembro de 2020.●

O conector Mac 1.14.0 usará as extensões do sistema começando com macOS 10.15.5.
Anteriormente era 10.15.6.

●

Adicionada a seção Problemas conhecidos.●

Estrutura de estrutura de diretório atualizada.●
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