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Introdução

Este documento descreve o processo para submeter amostras à nuvem da grade da ameaça
(TG) da proteção avançada do malware (AMP) para os valores-limite portais.

Contribuído por Yeraldin Sánchez, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos 

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco AMP para valores-limite●

Nuvem TG●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco AMP para a versão 5.4.20190709 do console
dos valores-limite.

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.

Informações de Apoio

Estas são as exigências para a encenação descrita neste documento:



Acesso a Cisco AMP para os valores-limite portais●

Tamanho do arquivo não mais do que 20MB●

Menos de 100 submissões pelo dia●

Limitações da análise do arquivo:

Os nomes de arquivo são limitados a 59 caráteres de Unicode.●

Os arquivos não podem ser menores de 16 bytes ou maiores do que o 20 MB●

Tipos de arquivo apoiados: .exe, .dll, .jar, .swf, .pdf, .rtf, .doc (x), .xls (x), .ppt (x), .zip, .vbn e
.sep

●

Como submeter um arquivo na grade da ameaça do AMP para
os valores-limite portais?

Estão aqui as etapas a seguir a fim submeter uma amostra à nuvem TG do portal AMP.

Etapa1. No portal AMP, navegue à análise > à análise do arquivo, segundo as indicações da
imagem.

Etapa 2. Selecione o arquivo e a versão da imagem de Windows que você quer enviar para a
análise, segundo as indicações das imagens.



Etapa 3. Uma vez que a amostra é transferida arquivos pela rede, a análise toma
aproximadamente 30 a 60 minutos a terminar, ele depende da carga de sistema, depois que este
processo é terminado, uma notificação de Email está enviada a seu email.

Etapa 4. Quando a análise do arquivo está pronta, clique sobre o botão do relatório para ter a
informação detalhada sobre a contagem da ameaça obtida, segundo as indicações das imagens.



A fim ter mais informação, você pode encontrar opções adicionais para a análise do arquivo:

Amostra da transferência: Esta opção permite que você transfira a amostra.

Vídeo da análise: Esta opção fornece-lhe o vídeo da amostra obtido na análise.

Transferência PCAP: Esta opção fornece-lhe uma análise da conectividade de rede.

Verificar

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

Troubleshooting

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

aviso: Os arquivos transferidos da análise do arquivo são frequentemente malware vivo e
devem ser tratados com o cuidado extremo.

Nota: A análise de um arquivo específico é quebrada acima em diversas seções. Algumas
seções não podem estar disponíveis para todos os tipos de arquivo.

Informações Relacionadas
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