
Conector Linux AMP para endpoints no Ubuntu 
Contents

Requisitos mínimos do SO
Configuração do ambiente
Dependências
Instalação
Desinstalação
Histórico das revisões
Este artigo descreve as alterações e as etapas que os administradores podem tomar para
implantar o AMP for Endpoints Linux Connector no Ubuntu.

Requisitos mínimos do SO

O AMP for Endpoints Linux Connector 1.15.0 suporta as seguintes versões do Ubuntu:

Ubuntu 20.04.0 LTS●

Ubuntu 20.04.1 LTS●

Configuração do ambiente

O conector Linux da AMP para endpoints no Ubuntu usa eBPF para monitoramento de arquivos e
rede. A máquina deve ter o pacote de software correto de cabeçalhos do linux instalado; caso
contrário, o conector aumentará a falha 11 (Dependência do sistema ausente) e será executado
em um estado degradado sem monitoramento de arquivos e de rede. As orientações para
resolver essa falha podem ser encontradas no artigo Falha de Kernel-Devel do Linux.

Dependências

O conector AMP for Endpoints Linux depende dos pacotes de sistema incluídos na instalação
básica do Ubuntu. A seguinte mensagem de erro será exibida quando esses pacotes não
existirem no sistema:

ciscoampconnector depends on rsyslog; however: Package rsyslog is not installed.

Use o seguinte comando para instalar as dependências exigidas pelo conector AMP para
Endpoints Linux:

sudo apt install rsyslog logrotate cron libpcre2-8-0

Instalação

Para instalar o conector, execute o seguinte comando onde [deb package] é o nome do arquivo,
por exemplo amp_test.deb:

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/amp-endpoints/215549-linux-kernel-devel-fault.html


sudo dpkg -i [deb package]

IMPORTANTE! Se você estiver executando outros produtos de segurança em seu ambiente, há a
possibilidade de que eles detectem o instalador do AMP for Endpoints Connector como uma
ameaça. Para instalar o conector com êxito, adicione a AMP a uma lista permitida ou exclua a
AMP nos outros produtos de segurança e tente novamente.

IMPORTANTE! Durante a instalação do Connector, um usuário e um grupo chamados cisco-amp-
scan-svc são criados no sistema. Se esse usuário ou grupo já existir, mas estiver configurado de
forma diferente, o instalador tentará excluí-lo e recriá-lo com a configuração necessária. O
instalador falhará se o usuário e o grupo não puderem ser criados com a configuração
necessária.

Desinstalação

Para desinstalar o AMP for Endpoints Linux Connector, execute o seguinte comando:

sudo dpkg --remove ciscoampconnector

Nota: Isso deixará para trás dados locais, incluindo histórico, arquivos em quarentena e o grupo e
usuário do cisco-amp-scan-svc. Se você não planeja reinstalar o conector e deseja remover os
arquivos restantes, execute o seguinte comando:

sudo dpkg --purge ciscoampconnector
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