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Notas da versão

Inclui requisitos do sistema, caminhos de upgrade suportados, problemas conhecidos e links para obter mais
informações.

Verifique as notas da versão antes de instalar ou atualizar o Symantec Endpoint Protection e de entrar em contato com o
Suporte técnico. Estas notas da versão incluem mudanças de instalação, problemas de upgrade e problemas e soluções
já conhecidos.

O que há de novo no Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3?
Esta seção descreve os novos recursos desta release.

Recursos de proteção

• Proteção aprimorada contra ferramentas living-off-the-land. Para obter mais informações, consulte: Como o Symantec
Endpoint Protection protege contra as ameaças de ransomware e as táticas living-off-the-land

• Proteção aprimorada contra ameaças de ransomware conhecidas, como REvil, com tecnologias de inspeção
expandidas para ameaças emergentes. Detecte comportamento suspeito comum a ataques direcionados e bloqueie
arquivos e processos antes da execução da criptografia

• Proteção aprimorada contra ameaças no Linux usando aprendizado da máquina e análise na nuvem. Para aproveitar
esse recurso, na política Proteção contra vírus e spywares, clique em Config. do Linux > Opções de verificação
global.

• A Symantec agora pode liberar novos recursos de detecção com o Auto-Protect muito mais rápido.
• Relatórios avançados de extensão de navegador para identificar computadores com proteção desativada ou conteúdo

desatualizado no Symantec Endpoint Protection Manager:
– Na página Clientes > guia Clientes > exibição Tecnologia de proteção, é mostrado se as extensões do

navegador estão ativadas ou desativadas. Selecione o cliente e clique na guia Editar propriedades > Clientes.
Os campos Status ativado do navegador IE, Status ativado do navegador FF e Status ativado do navegador
Chrome mostram o status Ativado, Desativado ou Sem status informando. As Definições de extensão do
navegador mostram o número da versão das definições.

– Na página Início, em Status do Endpoint, selecione os clientes que têm o status Desativado e clique em
Detalhes. No relatório, veja as extensões do navegador que estão ativadas ou desativadas.
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– Relatórios aprimorados de clientes com a extensão de navegador desativada. Na página Início, em Relatórios
favoritos, o relatório Stat. semanal Symantec Endpoint Protection exibe quais clientes têm as extensões
ativadas ou desativadas.

– O relatório rápido Versões do conteúdo de proteção mostra quando as definições de extensão do navegador
Chrome foram atualizadas pela última vez. Clique em Relatórios > Relatórios rápidos > tipo de relatório Status
do computador > relatório Versões do conteúdo de proteção e clique em Criar relatório. Clique no relatório
Resumo do status de segurança para ver quantos clientes têm extensões de navegador desativadas ou que não
estão funcionando corretamente.

– O log Status do computador exibe colunas para Proteção do navegador IE ativada, Proteção do navegador
Firefox ativada e Proteção do navegador Chrome ativada. Na página Monitores, clique em Logs > log Status
do computador > Exibir log. Na guia Logs, clique em Detalhes para ver o número de revisão de Definições de
extensão do navegador. Use essas informações para se certificar de que o conteúdo da extensão do navegador
seja transferido por download para o cliente.

– O log do sistema do cliente exibe um evento toda vez que a extensão do navegador Chrome é ativada, desativada,
instalada, desinstalada ou removida do navegador.

Como integrar extensões de navegador ao Symantec Endpoint Protection para proteção contra sites maliciosos

Atualizações do Symantec Endpoint Protection Manager

• O Symantec Endpoint Protection Manager agora oferece suporte ao Windows Server 2022.
• Maior flexibilidade em relação aos upgrades do cliente Windows usando a política Upgrade do cliente com

configurações para detecção de local. A política também permite que o upgrade ocorra em qualquer dia da semana,
seja distribuído por vários dias e seja repetido se não tiver sido iniciado conforme o agendamento.
Como fazer upgrade do software cliente com a política Upgrade do cliente
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Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Se o cliente detectar conteúdo desatualizado, os clientes Windows fornecerão proteção contínua verificando se há

atualizações regularmente. Se as definições estiverem ausentes, o cliente registrará um evento uma vez a cada 30
minutos. Os clientes legados tentam corrigir um número definido de vezes antes de parar e registrar um erro. Você
controla essa configuração com a política Proteção contra vírus e spywares >  Diversos > guia Notificações > opção
Tentativas de correção antes que seja exibido um aviso no Symantec Endpoint Protection.

• Estes componentes de terceiros foram adicionados ou passaram por upgrade: AjaxSwing, Apache HTTP Server,
libcurl, libxml2, OpenJDK, OpenSSL e PHP.

Atualizações de cliente e plataforma

Cliente Windows:

• O cliente Windows é suportado no Windows Server 2022 e Windows 10 Embedded. A versão 14.3 RU3 foi testada e é
compatível com todas as versões de pré-lançamento do Windows 11 e Windows 11 Embedded.

• Se um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager estiver registrado na nuvem, uma página de solução de
problemas será exibida com os nomes das políticas que o console de nuvem gerencia. Para acessar essa página,
clique em Ajuda > Solução de problemas > Gerenciamento híbrido.

• Log de depuração: quando você ativa o debug.log do cliente em Ajuda > Solução de problemas > painel
Logs de depuração, você também ativa o cve.log . Não é preciso reiniciar o cliente nem executar os seguintes
comandos para que as alterações no log de depuração entrem em vigor: smc -stop ou smc -start . Os logs
de depuração do cliente ajudam a solucionar problemas de comunicação entre o cliente e o Symantec Endpoint
Protection Manager e os problemas de funcionalidade do cliente. Os logs de comunicação (cve.log , cve-
actions.log ) são encontrados em C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion
\Data\Logs.
Opções avançadas do log de depuração no SymDiag para os clientes do Endpoint Protection
Como configurar o log do módulo de comunicação do Endpoint Protection no 14.2 e posterior

Cliente Mac:

NOTE
A release do cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac 14.3 RU3 está planejada para outubro de 2021.

• Adição de suporte para macOS 12.
• O tamanho do instalador do cliente Mac foi reduzido para 100 MB.
• O número de alarmes Em risco foi reduzido e otimizado.
• Para melhorar o desempenho, várias verificações não podem mais ser executadas simultaneamente. Se uma

verificação estiver em execução, outras verificações serão colocadas na fila.
• A partir da versão 14.3 RU3, o instalador do cliente Mac não permite a instalação de uma versão anterior do cliente.

Agente do Linux:

• A ferramenta de linha de comando do agente do Linux (sav) foi aprimorada com opções para mostrar versões,
executar o LiveUpdate, bem como iniciar e interromper uma verificação.Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar o agente do Linux usando a ferramenta de linha de comando (sav)

• Agora, o Linux oferece suporte a TCP para computadores gerenciados pelo SEPM.
• Correções de defeitos.

• Remoção de aviso para a opção Usar servidores da Symantec quando servidores privados não estiverem
disponíveis na página Clientes > guia Clientes > Comunicações externas. Os clientes 12.1.5 não são mais
suportados.

Alterações na documentação

• As APIs do Symantec Endpoint Protection Manager estão em um arquivo PDF no seguinte local:
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ENDPOINT SECURITY REST API DOCUMENTATION (em inglês)

Para obter mais informações, consulte:

O que há de novo em todas as releases do Symantec Endpoint Protection

Requisitos do sistema do Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3
RU3
Em geral, os requisitos de sistema para os produtos a seguir são os mesmos dos sistemas operacionais com os quais
eles são compatíveis.

NOTE
Uma versão anterior do Symantec Endpoint Protection Manager talvez não consiga gerenciar corretamente
um cliente com uma versão mais recente. Podem ocorrer problemas com atualizações de conteúdo e
gerenciamento do cliente.Por exemplo, o Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 ou anterior não pode
fornecer corretamente um cliente da versão 14.2 com seus monikers específicos da versão. O Symantec
Endpoint Protection Manager para versões anteriores a 14 MP2 não pode fornecer corretamente versões de
cliente posteriores a 14.0.1 com seus monikers específicos da versão.

As tabelas a seguir descrevem os requisitos de software e hardware do Symantec Endpoint Protection.

Table 1: Requisitos de sistema de software do Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)

Componente Requisitos

Sistema operacional • Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019
• Windows Server 2022 (a partir de 14.3 RU3)

Note: Os sistemas operacionais de desktop não são suportados.

Note: O Windows Server Core Edition não é suportado na versão 14.2x e anteriores.

Navegador Os seguintes navegadores são compatíveis para o acesso do console web ao Symantec Endpoint
Protection Manager e para exibir a Ajuda do Symantec Endpoint Protection Manager:
• Microsoft Edge com base no Chromium (versão 14.3 e posteriores)
• Microsoft Edge

Note: A versão de 32 bits do Windows 10 não oferece suporte ao acesso do console web no
navegador Edge.

• Microsoft Internet Explorer 11 (14.2.x e anteriores)
• Mozilla Firefox 5.x até 83
• Google Chrome 87
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Componente Requisitos

Banco de dados O Symantec Endpoint Protection Manager inclui um banco de dados padrão:
• Microsoft SQL Server Express 2014 (para Windows Server 2008 R2)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Banco de dados incorporado Sybase (apenas a versão 14.3 MP.x e anteriores)
Em vez disso, você pode escolher um banco de dados de uma das seguintes versões do Microsoft
SQL Server:
• SQL Server 2008 SP4
• SQL Server 2008 R2, SP3
• SQL Server 2012 RTM - SP4
• SQL Server 2014 RTM - SP3
• SQL Server 2016 SP1, SP2
• SQL Server 2017 RTM
• SQL Server 2019 RTM (14.3 e posteriores)

Note: Bancos de dados SQL Server hospedados no Amazon RDS são compatíveis. (14.0.1 MP2 e
posterior).

Note: Caso o Symantec Endpoint Protection use um banco de dados SQL Server e seu ambiente
use somente TLS 1.2, certifique-se de que o SQL Server seja compatível com TLS 1.2. Talvez seja
necessário aplicar um patch ao SQL Server. Essa recomendação se aplica ao SQL Server 2008,
2012 e 2014.Consulte:

Note: Suporte a TLS 1.2 para o Microsoft SQL Server

Outros requisitos ambientais • Em redes puramente IPv6, a pilha de IPv4 ainda precisa estar instalada e desabilitada. Se a pilha
de IPv4 estiver desinstalada, o Symantec Endpoint Protection Manager não funcionará.

• Pacote redistribuível do Microsoft Visual C++ 2017 (x64/x86)

Note: Observe que a versão necessária do Visual C++ é instalada automaticamente durante a
instalação do Symantec Endpoint Protection Manager

Table 2: Requisitos do sistema do hardware do Symantec Endpoint Protection Manager

Componente Requisitos

Processador Mínimo Intel Pentium Dual-Core ou equivalente, 8-core ou superior recomendado

Note: Processadores Intel Itanium IA-64 não são compatíveis.

RAM física Mínimo de 2 GB RAM disponíveis; recomendados 8 GB ou mais

Note: O servidor do Symantec Endpoint Protection Manager pode exigir RAM adicional, dependendo
dos requisitos de RAM de outros aplicativos já instalados.Por exemplo, se o Microsoft SQL Server
estiver instalado no servidor do Symantec Endpoint Protection Manager, o servidor deverá ter um
mínimo de 8 GB disponíveis.

Tela 1024 x 768 ou maior
Unidade de disco rígido ao
instalar na unidade do sistema

Com um banco de dados local do SQL Server:
• Mínimo de 40 GB disponíveis (200 GB recomendados) para o servidor de gerenciamento e o

banco de dados
Com um banco de dados remoto do SQL Server:
• Mínimo de 40 GB disponíveis (o recomendado é 100 GB) para o servidor de gerenciamento
• Espaço livre em disco adicional no servidor remoto para o banco de dados
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Componente Requisitos

Unidade de disco rígido ao
instalar em uma unidade
alternativa

Com um banco de dados local do SQL Server:
• A unidade do sistema exige, no mínimo, 15 GB disponíveis (100 GB recomendados)
• A unidade da instalação exige, no mínimo, 25 GB disponíveis (100 GB recomendados)
Com um banco de dados remoto do SQL Server:
• A unidade do sistema exige, no mínimo, 15 GB disponíveis (100 GB recomendados)
• A unidade da instalação exige, no mínimo, 25 GB disponíveis (100 GB recomendados)
• Espaço livre em disco adicional no servidor remoto para o banco de dados

Outros Uma placa de interface de rede ativada

Se você usa um banco de dados de SQL Server, pode precisar liberar mais espaço em disco. A quantidade e o local do
espaço adicional dependem de que unidade o SQL Server usa, dos requisitos de manutenção do banco de dados e de
outras configurações deste.
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Table 3: Requisitos do sistema de software do cliente Symantec Endpoint Protection para Windows

Componente Requisitos

Sistema operacional (desktop) • Windows 7 (32 bits, 64 bits, RTM e SP1)
• Windows Embedded 7 Standard, POSReady e Enterprise (32 e 64 bits)
• Windows 8 (32 bits, 64 bits)
• Windows Embedded 8 Standard (32 e 64 bits)
• Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), incluindo Windows To Go
• Windows 8.1 atualização de abril, 2014 (32 bits, 64 bits)
• Windows 8.1 atualização de agosto, 2014 (32 bits, 64 bits)
• Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro e Industry Enterprise (32 e 64 bits)
• Windows 10 (versão 1507) (32 e 64 bits), incluindo Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 atualização de novembro (versão 1511) (32 bits, 64 bits)
• Windows 10 Anniversary Update (versão 1607) (32 e 64 bits), incluindo Windows 10 Enterprise

2016 LTSB
• Atualização do Windows 10 para Criadores (versão 1703) (32 bits, 64 bits)
• Atualização de outono do Windows 10 para Criadores (versão 1709) (32 bits, 64 bits)
• Atualização de abril de 2018 do Windows 10 (versão 1803) (32 bits, 64 bits)
• Atualização de outubro de 2018 do Windows 10 (versão 1809) (32 e 64 bits), incluindo o Windows

10 Enterprise 2019 LTSC.
• Atualização de maio de 2019 do Windows 10 (versão 1903) (32 e 64 bits)
• Atualização de novembro de 2019 do Windows 10 (versão 1909) (32 e 64 bits) (14.2 RU1 e

posterior)
• Windows 10 20H1 (Windows 10 versão 2004) (14.3 e posteriores)
• Windows 10 20H2 (Windows 10 versão 2009) (14.3 e posterior)
• Windows 10 21H1 (a partir da versão 14.3 RU1)
• A versão 14.3 RU3 foi testada e é compatível com todas as versões pré-lançamento do Windows

11 (a partir do 14.3 RU3)

Sistema operacional (servidor) • Windows Server 2008 R2
• Windows Small Business Server 2011
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012 R2 atualização de abril, 2014
• Windows Server 2012 R2 atualização de agosto, 2014
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019
• Windows Server, versão 1803 (Server Core) (14.2 e posterior)
• Windows Server, versão 1809 (Server Core)
• Windows Server, versão 1903 (Server Core) (14.2 RU1 e posterior)
• Windows Server, versão 1909 (Server Core) (14.2 RU1 e posterior)
• Windows Server, versão 2004
• Windows Server, versão 20H2 (14.3 RU1)
• Windows Server 2022 (a partir de 14.3 RU3)
Para obter uma lista dos sistemas operacionais suportados para releases anteriores, consulte:
• Windows compatibility with the Endpoint Protection client (em inglês)
• Endpoint Protection support for Windows 10 updates and Windows Server 2016 / Server 2019 (em

inglês)

Prevenção contra intrusões no
navegador

O suporte de prevenção contra intrusões no navegador é com base na versão do mecanismo de
Sistema de detecção de intrusões (CIDS, Client Intrusion Detection System) do cliente.Consulte:
Consulte Supported browsers for Browser Intrusion Prevention in Endpoint Protection (em inglês)
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Table 4: Requisitos do sistema de hardware do cliente Symantec Endpoint Protection para Windows

Componente Requisitos

Processador (para
computadores físicos)

• Processador de 32 bits: Intel Pentium 4 de 2 GHz ou equivalente mínimo (recomendado Intel
Pentium 4 ou equivalente)

• Processador de 64 bits: Pentium 4 de 2 GHz com suporte para x86-64 ou equivalente

Note: Os processadores Itanium não são suportados.

Processador (para
computadores virtuais)

Um soquete virtual e um núcleo por soquete com no mínimo 1 GHz (recomenda-se um soquete virtual
e dois núcleos por soquete de 2 GHz)

Note: A reserva de recurso do hipervisor deve ser ativada.

RAM física 1 GB (2 GB recomendado) ou mais, caso exigido pelo sistema operacional
Tela 800 x 600 ou superior
Unidade de disco rígido Os requisitos de espaço em disco dependem do tipo de cliente que você instala, da unidade em que

o instala e de onde o arquivo de dados do programa reside. A pasta de dados do programa está
geralmente na unidade do sistema no local padrão C:\ProgramData.
O espaço livre em disco é exigido sempre na unidade do sistema, independentemente da unidade de
instalação que você escolher.

Note: Os requisitos de espaço são com base em sistemas de arquivos NTFS. O espaço adicional
também é exigido para atualizações de conteúdo e logs.

Table 5: Requisitos do sistema da unidade de disco rígido disponível do cliente Symantec Endpoint Protection
para Windows quando instalado na unidade do sistema

Tipo de cliente Requisitos

Padrão Com a pasta de dados do programa situada na unidade do sistema:
• 395 MB*
Com a pasta de dados do programa situada em uma unidade alternativa:
• Unidade do sistema: 180 MB
• Unidade alternativa da instalação: 350 MB

VDI/embutido Com a pasta de dados do programa situada na unidade do sistema:
• 245 MB*
Com a pasta de dados do programa situada em uma unidade alternativa:
• Unidade do sistema: 180 MB
• Unidade alternativa da instalação: 200 MB

Rede obscura Com a pasta de dados do programa situada na unidade do sistema:
• 545 MB*
Com a pasta de dados do programa situada em uma unidade alternativa:
• Unidade do sistema: 180 MB
• Unidade alternativa da instalação: 500 MB

*135 MB adicionais são exigidos durante a instalação.
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Table 6: Requisitos do sistema da unidade de disco rígido disponível do cliente Symantec Endpoint Protection
para Windows quando instalado em uma unidade alternativa

Tipo de cliente Requisitos

Padrão Com a pasta de dados do programa situada na unidade do sistema:
• Unidade do sistema: 380 MB
• Unidade alternativa da instalação: 15 MB*
Com a pasta de dados do programa situada em uma unidade alternativa: **
• Unidade do sistema: 30 MB
• Unidade de dados do programa: 350 MB
• Unidade alternativa da instalação: 150 MB

VDI/embutido Com a pasta de dados do programa situada na unidade do sistema:
• Unidade do sistema: 230 MB
• Unidade alternativa da instalação: 15 MB*
Com a pasta de dados do programa situada em uma unidade alternativa: **
• Unidade do sistema: 30 MB
• Unidade de dados do programa: 200 MB
• Unidade alternativa da instalação: 150 MB

Rede obscura Com a pasta de dados do programa situada na unidade do sistema:
• Unidade do sistema: 530 MB
• Unidade alternativa da instalação: 15 MB*
Com a pasta de dados do programa situada em uma unidade alternativa: **
• Unidade do sistema: 30 MB
• Unidade de dados do programa: 500 MB
• Unidade alternativa da instalação: 150 MB

*135 MB adicionais são exigidos durante a instalação.

** Se a pasta de dados do programa for a mesma da unidade alternativa da instalação, adicione 15 MB à unidade de
dados do programa para seu total. Contudo, o instalador ainda precisa de 150 MB disponíveis na unidade alternativa de
instalação durante a instalação.

Table 7: Requisitos do sistema do cliente Symantec Endpoint Protection do Windows Embedded

Componente Requisitos

Processador Intel Pentium de 1 GHz
RAM física 256 MB

Note: Esta figura é destinada a uma instalação do cliente incorporado ao Symantec Endpoint
Protection. Se você também implementar recursos adicionais de uma solução integrada, como a
EDR, será necessário ter mais RAM física.

Unidade de disco rígido O cliente VDI/embutido do Symantec Endpoint Protection exige o seguinte espaço em disco rígido
disponível:
• Instalado na unidade do sistema: 245 MB
• Instalado em uma unidade alternativa: 230 MB na unidade do sistema e 15 MB na unidade

alternativa
São necessários 135 MB adicionais durante a instalação.
Esses números presumem que a pasta de dados do programa está na unidade do sistema. Para
obter informações mais detalhadas ou requisitos para outros tipos de cliente, consulte os requisitos
do sistema para clientes Windows do Symantec Endpoint Protection.
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Componente Requisitos

Sistema operacional
Embedded

• Windows Embedded Standard 7 (32 e 64 bits)
• Windows Embedded POSReady 7 (32 e 64 bits)
• Windows Embedded Enterprise 7 (32 e 64 bits)
• Windows Embedded 8 Standard (32 e 64 bits)
• Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32 e 64 bits)
• Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32 e 64 bits)
• Windows Embedded 8.1 Pro (32 e 64 bits)
• Windows Embedded 10 (a partir de 14.3 RU3)
• A versão 14.3 RU3 foi testada e é compatível com todas as versões pré-lançamento do Windows

11 Embedded (a partir do 14.3 RU3)

Componentes mínimos
exigidos

• Gerenciador de filtro (FltMgr.sys)
• Auxiliar de dados de desempenho (pdh.dll)
• Serviço Windows Installer

Modelos • Compatibilidade do aplicativo (padrão)
• Sinalização digital
• Automação industrial
• IE, Media Player, RDP
• Decodificador de sinais
• Cliente limitado
O modelo de configuração mínimo não é suportado.
O Filtro de gravação avançado (EWF, Enhanced Write Filter) e o Filtro de gravação unificado (UWF,
Unified Write Filter) não são suportados. O filtro de gravação recomendado é o Filtro de gravação
com base em arquivo (FBWF) instalado junto com o filtro de registro.

Table 8: Requisitos de sistema do cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac

Componente Requisitos

Processador/chip Intel Core 2 Duo de 64 bits ou superior
Chip Apple M1 (a partir da 14.3 RU2)

RAM física 2 GB de RAM
Unidade de disco rígido 1 GB de espaço disponível em disco rígido para a instalação
Tela 800 x 600
Sistema operacional • macOS 10.15 a 10.15.7

• macOS 11 (Big Sur)
Para obter uma lista dos sistemas operacionais suportados para releases anteriores, consulte:
Mac compatibility with the Endpoint Protection client (em inglês)

 27

https://support.symantec.com/us/en/article.tech131045.html


 

Table 9: Requisitos de sistema do cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux

Componente Requisitos

Hardware • Processador Intel Pentium 4 (2 GHz) ou posterior
• 1 GB de RAM disponível (o recomendado é 4 GB de RAM)
• 2 GB de espaço disponível no disco, caso /var, /opt e /tmp compartilhem o mesmo sistema

de arquivos ou volume
• 500 MB de espaço disponível no disco em cada uma (/var, /opt e /tmp), caso estejam em

volumes diferentes

Sistemas operacionais Sistemas operacionais suportados a partir da versão 14.3 RU1:
• Amazon Linux 2
• CentOS 6, 7, 8
• Debian 9, 10 (14.3 RU2 e posterior)
• Oracle Enterprise Linux 6, 7, 8
• Red Hat Enterprise Linux 6, 7, 8
• SuSE Linux Enterprise Server 12.x, 15.x
• Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS
Para obter mais informações e as listas das versões secundárias do SO Linux suportadas, consulte:
Kernels suportados do agente do Linux da Symantec 
Sistemas operacionais suportados para a versão 14.3 MP1 e anteriores:
• Amazon Linux
• CentOS de 6U3 a 6U9, de 7 a 7U7, 8; 32 e 64 bits
• Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie; 32 e 64 bits
• Fedora 16, 17; 32 e 64 bits
• Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 6U8; 7, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) de 6U2 a 6U9, de 7 a 7U8, de 8 a 8U2
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 – 11 SP4, 32 e 64 bits; 12, 12 SP1, 12 SP3, 64 bits
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 - 11 SP4, 32 e 64 bits; 12 SP3, 64 bits
• Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (a partir da 14.3); 32 e 64 bits
Para obter uma lista dos kernels do sistema operacional suportados para releases anteriores,
consulte:
List of Linux Distributions and Kernels with Precompiled Auto-Protect Drivers/Modules
for Symantec Endpoint Protection for Linux 14.x (em inglês)

Outros requisitos
ambientais (14.3 RU1 e
posterior)

• OpenSSL 1.0.2k-fips ou posteriores
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Componente Requisitos

Outros requisitos ambientais
(14.3 MP1 e anteriores)

• Glibc
Nenhum sistema operacional que execute uma versão do glibc anterior à 2.6 é compatível.

• net-tools ou iproute2
O Symantec Endpoint Protection usa uma dessas duas ferramentas, dependendo do que já está
instalado no computador.

• Ferramentas de desenvolvedor
A compilação automática e o processo de compilação manual do módulo de kernel do Auto-
Protect exigem que você instale certas ferramentas de desenvolvedor. Essas ferramentas de
desenvolvedor incluem gcc e os arquivos de origem e cabeçalho do kernel. Para obter detalhes
sobre o que instalar e como fazer essa instalação para versões específicas do Linux, consulte:
Manually compile Auto-Protect kernel modules for Endpoint Protection for Linux (em inglês)

• Pacotes dependentes com base em i686 em computadores de 64 bits
Muitos dos arquivos executáveis no cliente Linux são programas de 32 bits. Para computadores
de 64 bits, você deve instalar os pacotes dependentes com base em i686 para poder instalar o
cliente Linux.
Se ainda não instalou os pacotes dependentes com base em i686, você poderá instalá-los pela
linha de comando. Essa instalação exige privilégios de superusuário, que os comandos a seguir
demonstram com sudo:
– Para distribuições com base no Red Hat: sudo yum install glibc.i686 libgcc.i686

libX11.i686 libnsl.i686
– Para distribuições com base no Debian: sudo apt-get install ia32-libs
– Para distribuições com base em Ubuntu:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386

Ambientes gráficos da área de
trabalho

Você pode usar os seguintes ambientes gráficos da área de trabalho para exibir o cliente do
Symantec Endpoint Protection:
• KDE
• Gnome
• Unity
O Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 não tem uma interface gráfica.

Mais informações

Release versions, notes, new fixes, and system requirements for Endpoint Security and all versions of Endpoint
Protection (em inglês)

Problemas conhecidos e soluções alternativas para o SEP (Symantec
Endpoint Protection)
Os itens nesta seção aplicam-se a esta release do Symantec Endpoint Protection.

NOTE

A coluna Problema exibe o número da versão na qual o problema aparece. Por exemplo, [14.3 RU1] significa
que o problema se aplica à versão 14.3 RU1 e posterior. Quando esses problemas são corrigidos, eles
aparecem nas notas de correção. Consulte:

Versões, requisitos do sistema, datas de release, notas e correções para o Symantec Endpoint Protection e
Endpoint Security
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Problemas de upgrade

Table 10: Problemas conhecidos de upgrade

Problema Descrição e solução

A seguinte mensagem de erro é
exibida: "Symantec Endpoint Protection
version 14.3 RU2 for Win64bit is the
latest package. You cannot delete
it." [14.3 RU2]

Não é possível excluir o pacote de instalação do cliente quando pacotes de várias
compilações são exibidos no Symantec Endpoint Protection Manager. A partir da versão
14.3 RU2, o LiveUpdate pode fazer download de vários pacotes de instalação do cliente
com um número de compilação diferente, que é exibido na página Admin > Pacotes de
instalação > tabela Pacote de instalação do cliente. [SEP-72531]

A atualização automática falhará se
você usar a opção Faça upgrade
para o inglês se o idioma do cliente
instalado no momento não for
suportado da versão 14.3 RU2
para fazer upgrade de clientes com
um idioma não suportado para o
inglês. [14.3 RU2]

Esse problema ocorre quando você faz upgrade de clientes manualmente de um idioma
suportado para um idioma não suportado na versão 14.3 RU1 MP1 e anterior; por exemplo,
fazer upgrade de um cliente tcheco para um cliente japonês em um sistema operacional
japonês. E, em seguida, usa a opção Faça upgrade para o inglês se o idioma do cliente
instalado no momento não for suportado para fazer upgrade do idioma não suportado
para o inglês na versão 14.3 RU2. [SEP-72490]
Esse problema ocorre porque o idioma do cliente usa o idioma do sistema operacional
suportado (nesse caso, japonês). A atualização automática espera usar o idioma suportado,
e não o inglês.
Para contornar esse problema, tente executar a atualização automática novamente e
desative a opção Faça upgrade para o inglês se o idioma do cliente instalado no
momento não for suportado.

Ao exportar um pacote de instalação
do cliente de um Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) 14.3
RU2, o seguinte aviso é exibido: "O
pacote de instalação do cliente não tem
conteúdo". [14.3 RU2]

Esse problema ocorre quando a comunicação entre o Symantec Endpoint
Protection Manager e o console que está sendo usado para exportação do pacote é
interrompida.Consulte:
"O pacote de instalação do cliente não tem conteúdo." Aviso ao exportar um pacote de
instalação do Endpoint Protection Manager

Um erro é exibido durante a importação
dos pacotes de instalação de cliente
mais recentes em uma versão
mais antiga do Symantec Endpoint
Protection Manager. [14.3 RU2]

Os clientes do Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 não podem ser gerenciados por uma
versão 14.3 RU1 MP1 ou anterior do Symantec Endpoint Protection Manager. [SEP-72292]

Após upgrade do Symantec Endpoint
Protection Manager para a versão 14.3
RU2, o php-cgi.exe falha com um erro
no visualizador de eventos [14.3 RU2]

Esse problema ocorre com a versão 17.4.1.1 do Microsoft ODBC Driver for SQL Server.
[SEP-70385]
Para contornar esse problema, faça download da versão 17.7.2 do Microsoft ODBC Driver
for SQL Server e instale-o no Windows:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/windows/release-notes-odbc-sql-server-
windows?view=sql-server-ver15
Para obter mais informações, consulte:
Falha do php-cgi.exe no Endpoint Protection Manager após upgrade para 14.3 RU2

Após upgrade para o Symantec
Endpoint Protection Manager 14.3
RU2, as notificações de que "o
computador cliente foi renomeado"
podem aparecer [14.3 RU2]

Após upgrade de uma versão antiga do Symantec Endpoint Protection Manager para a 14.3
RU2, os administradores podem começar a receber notificações de que "o computador
cliente foi renomeado". Esse problema ocorre somente em clientes Mac.Consulte:
As notificações de que "o computador cliente foi renomeado" podem aparecer após upgrade
para o Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2
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Problema Descrição e solução

Um Symantec Endpoint Protection
Manager em uma rede obscura faz
download do conteúdo antigo do CIDS
(Client Intrusion Detection System -
Sistema de Detecção de Invasão de
Cliente) para novos clientes, pois o
LiveUpdate não é executado durante
um upgrade [14.3 RU1]

Quando um Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU1 não pode acessar a internet
ou um servidor do LUA (LiveUpdate Administrator - Administrador do LiveUpdate), ele
mantém conteúdo antigo e incompatível no cache. Esse conteúdo antigo é normalmente
entregue aos novos clientes.Para atualizar o conteúdo no cache do servidor de
gerenciamento, faça download manual das definições de vírus e dos arquivos .jdb do
CIDS. [SEP-69125]
Para certificar-se de que os clientes novos não recebam conteúdo antigo, instale
manualmente um arquivo .jdb do CIDS no SEPM antes de instalar novos clientes ou fazer
upgrade de clientes antigos.Consulte:
Fazer o download de arquivos .jdb para atualizar as definições do Endpoint Protection
Manager

Não é possível fazer login no Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM)
quando a placa de interface de rede
está desativada [14.3 RU1]

Se depois você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, não será possível fazer
login no console, e a seguinte mensagem de erro será exibida:
Erro inesperado do servidor
Esse problema pode ocorrer se a placa de interface de rede do computador estiver
desativada quando você instalou o SEPM, o que impede que o certificado de servidor seja
gerado. [SEP-67040]
Para descobrir se o SEPM foi instalado com uma placa de interface de rede desativada,
verifique o certificado de servidor.Consulte:
Erro inesperado do servidor no logon do SEPM se ele foi instalado em um servidor sem uma
NIC ativada

Quando você desinstala o SEPM e
usa a opção para remover o banco
de dados padrão e deixar a instância
do SQL Server Express, o seguinte
erro é exibido: "Ocorreu um erro
ao tentar conectar com o
servidor de banco de dados
" [14.3 RU1]

Se você desinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager e selecionar a opção
Remover somente o banco de dados e deixar a instância do SQL Server Express
instalada com o SEPM, será possível ver o seguinte erro: "Ocorreu um erro ao
tentar conectar com o servidor de banco de dados ".Esse problema
ocorre depois que você adiciona as credenciais para o usuário DBA padrão e pode estar
relacionado aos privilégios do usuário. [SEP-68670]
Para contornar esse problema, execute a desinstalação executando o arquivo setup.exe
do SEPM e clique no botão Remover somente o banco de dados e deixar a instância
do SQL Server Express instalada com o SEPM (não recomendado) durante a
desinstalação.

Um upgrade do SQL Server da versão
2017 para a versão 2019 falha com o
modo FIPS ativado [14.3]

Talvez você veja a mensagem de erro: "The following error has occurred. An error occurred
while installing extensibility feature with error message: AppContainer Creation Failed
with error message NONE, state. This implementation is not part of the Windows Platform
FIPS validated cryptographic algorithms." Isso ocorrerá se você tiver o Symantec Endpoint
Protection Manager 14.3 ativado para FIPS e atualizar do Microsoft SQL Server 2017 para
2019.[SEP-61473]
Para solucionar esse problema, desative o FIPS no nível do sistema operacional:

1. Em C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Iniciar\Programas
\Ferramentas Administrativas, clique em Política de Segurança Local >
Políticas locais > Opções de segurança e desative Criptografia de sistema: usar
algoritmos compatíveis com FIPS para criptografia, hash e assinatura

2. Atualize o SQL Server versão 2017 para a versão 2019.
3. Após a atualização bem-sucedida do SQL Server, ative novamente o FIPS.

Para obter mais informações, consulte:
O upgrade do SQL 2017 para 2019 falha com o modo FIPS ativado
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Problema Descrição e solução

Nomes personalizados podem impedir
que a política de firewall seja atualizada
durante um upgrade para a versão 14.2
ou posterior

Para um upgrade para o Symantec Endpoint Protection 14.2 ou posterior, as políticas de
firewall não poderão incorporar as alterações para IPv6 se alguns nomes padrão forem
alterados. Os nomes padrão incluem os nomes das políticas padrão e os nomes de regras
padrão. Se as regras não puderem ser atualizadas durante o upgrade, as opções do
IPv6 não serão exibidas. As novas políticas ou regras criadas após o upgrade não serão
afetadas.
Se possível, reverta todos os nomes alterados de volta ao padrão. Caso contrário, verifique
se todas as regras personalizadas que você adicionou a uma política padrão não bloqueiam
a comunicação IPv6 de alguma maneira. Também faça essa verificação para as novas
políticas ou regras que você adicionar.

Problemas do Symantec Endpoint Protection Manager

Table 11: Problemas conhecidos do Symantec Endpoint Protection Manager

Problema Descrição e solução

Os clientes do Endpoint Protection
(SEP) 14.2 RU1 MP1 e anteriores
não obedecem às configurações de
Agendamento de upgrade em uma
Política de upgrade de cliente [14.3
RU3]

Para obter mais informações, consulte:
Os clientes do Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 e mais antigos não seguem a Política de
upgrade de cliente [SEP-72814]

Alguns eventos do EDR não são
exibidos no cliente [14.3 RU1]

O cliente do Symantec Endpoint Protection deve ser executado no Windows 10 compilação
14393 ou posterior para coletar eventos do Rastreamento de eventos para Windows (ETW,
Event Tracing for Windows) do Symantec EDR. [SEP-67175]

O recurso Redirecionamento de tráfego
de rede (Proteção de acesso a web e
nuvem) tem algumas limitações [14.3
RU1]

• O Symantec Web Security Service é fornecido em IPv4, e não em IPv6. [SEP-68700]
• O método de redirecionamento de encapsulamento:

– É executado apenas no Windows 10 versão 1703 x64 e posteriores (Canal de
manutenção semestral). Esse método não suporta outros sistemas operacionais
Windows nem o cliente Mac. [SEP-67927]

– Não suporta dispositivos com Windows 10 de 64 bits habilitados para HVCI.
[SEP-67648]

– Redireciona o tráfego de saída do cliente do Symantec Endpoint Protection para o
WSS antes que ele seja avaliado pelo firewall do cliente ou pelas regras de reputação
do URL. Esse tráfego é avaliado pelas regras de URL e pelo firewall do WSS. Por
exemplo, se uma regra de firewall do cliente SEP bloquear o google.com e uma regra
do WSS autorizá-lo, o cliente permitirá que os usuários acessem o site.O tráfego local
de entrada para o cliente ainda é processado pelo firewall do Symantec Endpoint
Protection. [SEP-67488]

– O Portal cativo do WSS não está disponível para o método de encapsulamento, e
o cliente ignora as credenciais do desafio.Em uma release futura, a autenticação
do SAML no WSS Agent substituirá o Portal cativo e estará disponível no cliente do
Symantec Endpoint Protection.

– Se um computador cliente se conectar ao WSS usando o método de encapsulamento
e hospedar máquinas virtuais, cada usuário convidado precisará instalar o certificado
SSL fornecido no portal do WSS.

– O tráfego da rede local, como do diretório principal ou da autenticação do Active
Directory, não é redirecionado.

– Não é compatível com o Microsoft DirectAccess VPN.
Atualmente, o método de encapsulamento é considerado um recurso de release de
usuários pioneiros.
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Problema Descrição e solução

Entradas duplicadas de registro do
cliente após upgrade de 14.2.x para
14.3 MP1 e posterior [14.3 RU1]

O upgrade dos clientes do Symantec Endpoint Protection 14.2.x para 14.3 MP1 ou mais
recente cria entradas duplicadas de registro do agente para esses clientes na página
Clientes do Symantec Endpoint Protection Manager.
Não há impacto funcional, e você pode continuar trabalhando com as novas entradas para
os clientes da versão 14.3 RU1. O Symantec Endpoint Protection Manager removerá as
entradas mais antigas do agente.

Permitir URLs no Symantec Endpoint
Security se você usar a opção de
gerenciamento híbrido, servidores
proxy ou um firewall de perímetro [14.3]

Com a aquisição do Symantec Enterprise Security pela Broadcom, os URLs para a
comunicação entre o cliente e a nuvem foram alterados na versão 14.2.2.1. [CDM-42467]
Você deve atualizar os clientes para a compilação 14.2.5569.2100 da versão ou posterior na
situação a seguir
• Você usa o Symantec Endpoint Security para gerenciar seus clientes e políticas quando

os domínios do Symantec Endpoint Protection Manager no local estão registrados no
console da nuvem

• Você usa servidores proxy.
Você permite os URLs em agentes totalmente gerenciados na nuvem ou com
gerenciamento híbrido, permite seu servidor proxy e/ou firewall de perímetro. Consulte:
• URLs que permitem que o SEP e o SES se conectem aos servidores Symantec
• Fazer upgrade dos Symantec Agents gerenciados pela nuvem para a versão 14.2 RU2

MP1 ou posterior

O console remoto do Symantec
Endpoint Protection Manager não
oferece mais suporte à plataforma
Windows de 32 bits [14.3]

Na versão 14.3 e posterior, não será possível fazer login no console remoto do Symantec
Endpoint Protection Manager se uma versão de 32 bits do Windows estiver sendo
executada. O Oracle Java SE Runtime Environment não oferece mais suporte às versões de
32 bits do Microsoft Windows.[SEP-61106]
Se você vir a mensagem a seguir, faça logon no Symantec Endpoint Protection Manager
localmente:
"This version of C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection Manager
Console\bin\javaw.exe is not compatible with the version of Windows you're running. Check
your computer's system information and then contact the software publisher."

O erro "Failed to install Microsoft Visual
C++ Runtime" é exibido durante a
instalação do Symantec Endpoint
Protection Manager [14.3]

O seguinte erro pode ser exibido durante a instalação do Symantec Endpoint Protection
Manager no Windows 2012 R2: "Failed to install Microsoft Visual C++ Runtime” [SEP-60396]
Para solucionar esse problema, ative o Windows e instale as atualizações do Windows. A
atualização do Windows instala o Visual C++ 2017 redistribuível, que é um pré-requisito para
a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 no Windows 2012 R2.

Atualizar para ativar o TLS 1.1 e o TLS
1.2 como protocolos seguros padrão no
WinHTTP no Windows [14.3]

Após instalar o Symantec Endpoint Protection Manager versão 14.3 ou atualizar para
essa versão, que está registrada no console na nuvem, o servidor de gerenciamento não
carregará mais os logs com êxito na nuvem. No arquivo uploader.log, você poderá ver a
seguinte mensagem de erro:
<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

Esse problema é causado pela falta de uma atualização da Microsoft que fornece suporte a
TLS 1.1 e 1.2.
Para resolver o problema, instale a atualização da Microsoft: KB3140245. Para obter mais
informações, consulte:
Atualizar para ativar o TLS 1.1 e o TLS 1.2 como protocolos seguros padrão no WinHTTP no
Windows

O status "Implementação em
progresso" ainda é exibido no
Symantec Endpoint Protection Manager
depois que o cliente recebe uma
política atualizada para o Endpoint
Threat Defense para AD [14.2 RU1
MP1 e posterior]

Esse comportamento é esperado. As políticas do Endpoint Threat Defense para AD 3.3 são
suportadas apenas no cliente a partir da versão 14.2 RU1 MP1.
Aplique uma política do Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory 3.3 a um
grupo. Esse grupo contém alguns clientes que executam o Symantec Endpoint Protection
14.2 RU1 ou anterior. Esses clientes recebem e aplicam a política como esperado, mas
o status no Symantec Endpoint Protection Manager continua a mostrar a mensagem
Implementação em progresso.
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Problemas de cliente Windows, Mac e Linux

Table 12: Problemas conhecidos em clientes Windows, Mac e Linux

Problema Descrição e solução

Erro inesperado do servidor ao
fazer logon no Endpoint Protection
Manager e clientes não estão mais se
comunicando após uma alteração de
hora do sistema [14.3 RU3]

Se você definir o relógio do sistema de volta para uma data e/ou hora anterior, o seguinte
erro poderá ocorrer:
• Após fazer logon no Symantec Endpoint Protection Manager, um erro inesperado de

servidor é exibido.
• Os clientes não se comunicam com o SEPM, que relata um erro 503. [SEP-74510]
Para solucionar esse problema:

• Reinicie manualmente os serviços do SEPM.
• Aguarde até que a data/hora do sistema passe a hora original do sistema para

configurá-la de volta.

O log de Proteção de acesso a web e
nuvem do Endpoint Protection 14.3 RU3
relata o sistema operacional Windows
10 no Windows 11 [14.3 RU3]

Quando o usuário do cliente exibe o log de Proteção de acesso a web e nuvem do cliente
SEP, o log mostra o sistema operacional como Windows 10 quando o cliente é instalado em
um dispositivo com Windows 11. No console do cliente, clique em Proteção de acesso a
web e nuvem > Opções > Exibir logs.

O navegador Microsoft Edge e o
navegador Google Chrome não podem
ser iniciados depois que a técnica de
mitigação de validação da integridade
de dependência de imagem é aplicada
ao sistema operacional Windows 10 ou
11. [14.3 RU3]

Uma das técnicas de mitigação que o Microsoft Edge usa para proteger o sistema
operacional Windows é a técnica para validar a integridade de dependência de
imagem. Em computadores com Windows 10 ou 11 que executam as versões 14.2 RU2
MP1 ou posteriores do cliente do Symantec Endpoint Protection, se essa opção for ativada,
os navegadores Microsoft Edge e Google Chrome não serão iniciados. [SEP-75086]
Para garantir que o Microsoft Edge seja iniciado, desative a técnica para validar a
integridade de dependência de imagem. Para obter mais informações sobre as técnicas
de mitigação do Microsoft Edge, consulte: Personalizar a proteção contra exploração
Consulte também: O Microsoft Edge e o Google Chrome não serão abertos se a técnica de
mitigação para "validar a integridade de dependência de imagem" for aplicada e o SEP 14.2
RU2 MP1 ou posterior estiver instalado

Você deve reiniciar o cliente Windows
sem reinicialização para obter os
eventos mais recentes do EDR [14.3
RU3]

Para disponibilizar eventos adicionais do ETW na versão 14.3 RU3, é necessário reiniciar
o cliente do Symantec Endpoint Protection. Você deve reiniciar o cliente nas seguintes
situações: [SEP-73327]
• Se o EDR estiver ativado e você atualizar o cliente para RU3.
• A versão 14.3 RU3 já está instalada e você ativa ou desativa o EDR. Você deve reiniciar

o cliente para ativar ou desativar os eventos recém-adicionados.
Consulte: Reiniciar pode ser necessário para começar a ver alguns eventos do ETW com o
EDR e o SEP 14.3 RU3

O mecanismo de verificação não é
inicializado após upgrade do cliente
Linux. [14.3 RU3]

O mecanismo de verificação não é inicializado após upgrade para a versão 14.3 RU3 do
cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux.
Solução alternativa:
1. Atualize o servidor do LiveUpdate com o conteúdo mais recente que tem o SEF 1.7.6.
2. Desinstale o cliente 14.3 RU3 para Linux que está apresentando o erro "falha de

inicialização do mecanismo de verificação".
3. Reinstale o cliente 14.3 RU3 para Linux.

O daemon auditd será ativado após
a instalação do cliente Linux. [14.3 RU3]

O instalador do cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux ativa o daemon
auditd após a instalação do agente, mesmo que o daemon auditd estivesse
desativado antes da instalação.

Para coletar as informações forenses
de rede (EDR), é necessário o pacote
netstat no cliente Linux. [14.3 RU3]

Se o pacote netstat não estiver presente no cliente Linux, as
informações forenses serão coletadas para todos os outros tipos de evento, com exceção
dos eventos de rede.
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Problema Descrição e solução

Possíveis problemas de conexão em
dispositivos Mac. [14.3 RU2]

• Após upgrade do agente Mac usando a atualização automática e a reinicialização do
dispositivo, o agente pode falhar ao estabelecer conexão com a rede.
Solução alternativa: execute novamente o pacote de instalação do agente.

• Depois de estar no modo de espera, um dispositivo Mac pode perder a conexão de rede
com o seguinte erro: "A conexão foi interrompida. Foi detectada uma alteração na rede
".
Soluções alternativas:
– Se você usar uma estação de encaixe, renove os endereços IP manualmente em

System Preferences > Network.
– Desconecte a estação de encaixe do dispositivo Mac por alguns segundos e, em

seguida, conecte-a novamente.

O Rosetta pode bloquear a instalação
do agente Mac em dispositivos Apple
Silicon (M1) com o seguinte erro:
"Esta versão do Symantec Agent para
Mac não é suportada pelo chip M1 da
Apple". [14.3 RU2]

Para obter mais informações, consulte:
KB 222282

O download e a instalação do agente
Mac usando o link da web que
foi gerado no Symantec Endpoint
Protection Manager podem falhar. [14.3
RU2]

Se um administrador convidar usuários para instalar o agente Mac 14.3 RU2 usando a
opção Link da web e email no Symantec Endpoint Protection Manager e os usuários
fizerem download do pacote usando esse link no navegador Safari, a instalação do agente
Mac poderá falhar com o seguinte erro:
"O instalador do Symantec Endpoint Protection não pode ser aberto"
Soluções alternativas:
• Após download do arquivo, vá para a pasta Downloads, execute o seguinte comando e,

em seguida, execute a instalação novamente:
chmod +x ./Symantec\ Endpoint\ Protection/Symantec
\ Endpoint\ Protection\ Installer.app/Contents/MacOS/
Symantec\ Endpoint\ Protection\ Installer

• Abra Preferências do navegador Safari e, na guia Geral, desmarque a opção Abrir
arquivos "seguros" após transferência. Em seguida, faça download do pacote do
instalador e execute a instalação.

Se você fizer upgrade automaticamente
de um cliente com um idioma não
suportado para o inglês, o cliente
continuará exibindo as configurações
de data para definições em inglês [14.3
RU1 e posterior]

Para contornar esse problema, desinstale o cliente legado e instale manualmente um novo
pacote de instalação de cliente em inglês. Além disso, uma correção é esperada para os
upgrades de clientes feitos automaticamente. [SEP-72481]

O Symantec WSS Agent autônomo
bloqueia a instalação do cliente do
Symantec Endpoint Protection se você
instala o SEP no mesmo computador
que o WSS Agent

O componente NTR (Network Traffic Redirection - Redirecionamento de Tráfego de Rede)
usa os mesmos arquivos que o Symantec WSSA (WSS Agent) autônomo.  O NTR é
instalado por padrão no Symantec Endpoint Protection e no console de nuvem do Symantec
Endpoint Security. Se o recurso NTR estiver instalado em um endpoint, o WSSA não poderá
ser instalado. Da mesma forma, se o WSSA estiver instalado, o recurso NTR não será
instalado.
Você pode remover o recurso Redirecionamento de tráfego de rede de endpoints existentes
sem precisar desinstalar o cliente inteiro usando um dos seguintes métodos:
• No Symantec Endpoint Protection Manager, crie um conjunto de recursos de instalação

do cliente que não inclua o NTR e aplique-o aos endpoints.Consulte:
Adicionar ou remover recursos em clientes existentes do Endpoint Protection

• A seguinte opção de linha de comando usa o arquivo de instalação do cliente para
remover o NTR: setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"
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O pacote de instalação de atualização
usado para a instalação limpa instala o
conjunto de recursos padrão. [14.3 RU1
MP1 e anteriores]

Se você criar um pacote de instalação de atualização com a opção Manter os recursos
atuais do cliente ao atualizar marcada e usá-lo para fazer uma instalação limpa, o
conjunto de recursos padrão será instalado no dispositivo cliente.
Se você deseja instalar um conjunto de recursos personalizados, é necessário criar um
pacote de instalação separado para a instalação limpa.

Caminho de upgrade não suportado cria
dispositivos duplicados no console de
nuvem. [14.3 RU1]

O upgrade do seu macOS, de 10.15 para 11.0, antes do upgrade do Symantec Agent para
Mac, de 14.2/14.3 para 14.3 RU1, cria dispositivos duplicados no console de nuvem.
Para evitar duplicações, você deve fazer upgrade do cliente antes de fazer upgrade do
sistema operacional (isto é, fazer upgrade do Symantec Agent para Mac, de 14.2/14.3 para
14.3 RU1, e depois fazer upgrade do macOS, de 10.15 para 11.0).

Mensagens incorretas no log do
instalador do Symantec Agent for Linux.
[14.3 RU1]

Em alguns casos, o instalador do agente registra mensagens incorretas relacionadas a uma
versão do driver sem correspondência ou a uma reinicialização necessária.
Essas mensagens não afetam a funcionalidade do agente.

Em um dispositivo SuSe Linux, o zypper
remove os pacotes do cliente Linux do
SEP ao remover o pacote "at". [14.3
RU1]

Em um dispositivo SuSe Linux, o comando "zypper remove at" remove os pacotes do cliente
Linux para SEP, pois o pacote "at" é adicionado como um pacote dependente necessário
e os comandos do zypper tentam remover automaticamente os pacotes "sdcss-kmod" e
"sdcss-sepagent" do cliente do SEP como pacotes com dependências não utilizadas.
Solução alternativa: Para remover o pacote "at", execute o seguinte comando: rpm -e --
nodeps at

Problema de upgrade no macOS 10.15
e posteriores [14.3 MP1]

No macOS 10.15 e posteriores, o recurso Instalar o Symantec Endpoint Protection em
computadores remotos no Assistente de Implementação de cliente falha ao fazer upgrade
do cliente do Symantec Endpoint Protection a partir de versões mais antigas para a versão
14.3 MP1.
Solução alternativa: Use o Upgrade automático do Symantec Endpoint Protection
Manager para executar o upgrade do cliente do Symantec Endpoint Protection no macOS
10.15 e posterior.

A instalação do cliente Windows do
Symantec Endpoint Protection 14.3
pode falhar, a menos que você primeiro
instale o suporte a SHA-2 [14.3]

Se você executar versões herdadas do sistema operacional (Windows 7 RTM ou SP1,
Windows Server 2008 R2 ou R2 SP1 ou R2 SP2), será necessário ter o suporte de
assinatura de código SHA-2 instalado nos dispositivos para instalar as atualizações
do Windows lançadas em julho de 2019 ou depois disso. Sem o suporte a SHA-2, a
instalação do cliente Windows às vezes falha. A instalação pode falhar se você instalar
clientes pela primeira vez ou atualizar automaticamente a partir de uma release anterior.
[SEP-61175/61403]
Para obter suporte à assinatura de código SHA-2 imposta pela Microsoft, consulte:
• 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS (em inglês)
• A instalação do cliente Windows do Symantec Endpoint Protection 14.3 pode falhar, a

menos que o suporte a SHA-2 esteja instalado

O cliente Windows do Symantec
Endpoint Protection não é executado
quando instalado no Windows 10 1803
com o UWF ativado [14.3]

Se o cliente do Symantec Endpoint Protection for executado no sistema operacional
Windows 10 RS4 1803 de 32 bits quando o UWF (Unified Write Filter - Filtro de Gravação
Unificado) estiver ativado e protegendo a unidade em que o cliente Windows estiver
instalado, o cliente não será executado corretamente. Este sistema operacional Windows
contém um defeito do UWF que impede que o cliente Windows seja executado.
Para solucionar esse problema:
• Atualize para outra versão do sistema operacional que não contenha o defeito.
• Desative o UWF.Consulte:

O Endpoint Protection não funciona corretamente quando instalado no Windows 10
1803 com o UWF ativado
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Problema Descrição e solução

Os clientes Mac que permitem o
Redirecionamento de tráfego do
WSS não honram as configurações
personalizadas de proxy para o
LiveUpdate [14.2 RU1 MP1 e posterior]

Você configurou seus clientes Mac gerenciados para o Symantec Endpoint Protection 14.2
RU1 MP1 ou posterior usar configurações personalizadas de proxy para o LiveUpdate
por meio das Configurações de comunicações externas. Depois de ativar o WTR (WSS
Traffic Redirection - Redirecionamento de tráfego do WSS) para seus clientes Mac por meio
da política do Symantec Endpoint Protection Manager, você descobre que o tráfego do
LiveUpdate não honra mais suas configurações personalizadas de proxy. Em vez disso, o
LiveUpdate tenta uma conexão direta.
Para contornar esse problema, use somente configurações personalizadas de proxy para o
LiveUpdate quando o redirecionamento de tráfego do WSS estiver desativado.

O Microsoft Edge, inesperadamente,
permite downloads de arquivos PDF
com o reforço ativado [14.2 RU1 MP1 e
posterior]

Com o Reforço do aplicativo ativado no cliente do Symantec Endpoint Protection, será
possível fazer o download de arquivos PDF de maneira inesperada se você usar o
navegador Microsoft Edge. A prevenção do download de arquivos PDF funciona como
esperado com outros navegadores.
Uma correção para esse problema está planejada para uma versão futura.

Para ver os problemas que foram resolvidos, consulte:

• Novos componentes e correções para o Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3
• Novas correções e componentes no Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
• New fixes and components for Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 (em inglês)
• New fixes and components for Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1 (em inglês)
• New fixes and components for Symantec Endpoint Protection 14.3 (em inglês)

Documentação

Você pode encontrar a documentação no portal de documentos técnicos Symantec Security da Broadcom.

Para localizar a documentação do Endpoint Protection, clique na guia Symantec Security Software e clique em
Endpoint Security and Management > Endpoint Protection.

Para localizar um arquivo PDF, notas de versão ou esquema de banco de dados do Symantec Endpoint Protection
Manager, vá para a página Documentos relacionados. Futuramente, a Broadcom adicionará os arquivos PDF herdados e
os arquivos PDF traduzidos.

Instalações virtuais e produtos de virtualização suportados
Você pode instalar o Symantec Endpoint Protection nos sistemas operacionais suportados que são executados em
ambientes virtuais. Instale o Symantec Endpoint Protection no sistema operacional convidado e não no host.

Os seguintes produtos de virtualização são compatíveis com o Symantec Endpoint Protection Manager, com o console e
com o software de cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows e Linux:
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• Microsoft Azure
• Amazon WorkSpaces
• Citrix Studio Versão 2009.0.0
• Nutanix AOS 5.15 (LTS)
• VMware WS 5.0 (estação de trabalho) ou superior
• VMware GSX 3.2 (corporativo) ou superior
• VMware ESX 2.5 (estação de trabalho) ou superior
• VMware ESXi 4.1 - 5.5
• VMware ESXi 6.0
• VMware ESXi 6.0 Update 1
• VMware ESXi 6.0 Update 2
• VMware ESXi 6.0 Update 3 (a partir da versão 14.0.1)
• VMware ESXi 6.5 (a partir da versão 14.0.1)
• VMware ESXi 6.5U1 (a partir da versão 14.2)
• VMware ESXi 6.5U2 (a partir da versão 14.2)
• VMware ESXi 6.7 (a partir da versão 14.2)
• VMware ESXi 7.0 Update 2 (a partir da versão 14.3 RU2)
• Microsoft Virtual Server 2005
• Windows Server Hyper-V 2008
• Windows Server Hyper-V 2012
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Windows Server 2016 Hyper-V (a partir da versão 14.2 MP1)
• Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition (a partir da versão 14.2 MP1)
• Citrix XenServer 5.6 ou superior
• Virtual Box, fornecido pela Oracle

O Symantec Endpoint Protection inclui muitos recursos que aprimoram o desempenho em ambientes virtuais.

Para obter mais informações, consulte:

• Como usar o Symantec Endpoint Protection Manager nas infraestruturas virtuais
• Como escolher verificações aleatoriamente e melhorar o desempenho do computador em ambientes virtualizados nos

clientes Windows

Para obter os requisitos do sistema mais recentes, consulte:

Release Notes and System Requirements for all versions of Symantec Endpoint Protection (em inglês)

Sobre os tipos de release e versões do Endpoint Protection
Na interface de produto ou na documentação do Symantec Endpoint Protection (SEP), você verá referências para uma
atualização de release ou um patch de manutenção. Para as versões de release, talvez você veja um número com
três pontos decimais, como 14.0.1.0. Obtenha mais informações sobre o que significam esses termos, como eles se
relacionam com o número de versão da release e como funciona o controle de versões do Symantec Endpoint Protection.

Definições da terminologia da release

• Versão principal
A Versão principal é um novo release do produto de software que incorpora todas as atualizações desde a última
Versão principal. Uma Versão principal também fornece melhorias adicionais ao software, como alterações na
arquitetura, as principais alterações de recursos ou suporte a uma nova plataforma ou um novo sistema operacional.
Uma release principal geralmente requer uma nova instalação, mas nem sempre.
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Lendo da esquerda para a direita, os números à esquerda do primeiro ponto decimal geralmente correspondem à
Versão principal.

• Versão inferior
A Versão inferior atualiza a versão principal anterior. A atualização inclui todas as atualizações anteriores desde
a última Versão principal. Uma release secundária é vinculada à release principal, e também pode conter novos
recursos ou suporte a novas plataformas ou sistemas operacionais.
Lendo da esquerda para a direita, os números entre o primeiro e o segundo pontos decimais geralmente
correspondem à Versão inferior.

• Atualização da versão
Uma atualização da release fornece novos recursos ou suporte de baixo risco para plataformas adicionais, além de
correções, após o lançamento das de releases principais ou secundárias.
Lendo da esquerda para a direita, os números entre o segundo e o terceiro pontos decimais geralmente
correspondem à Atualização da versão.

• Patch de manutenção
Um Patch de manutenção fornece manutenção adaptável, corretiva e aperfeiçoadora de baixo risco para as versões
principal ou inferior. Às vezes, um Patch de manutenção também é chamado de Pacote de manutenção.
Lendo da esquerda para a direita, os números à direita do terceiro ponto decimal geralmente correspondem à versão
do Patch de manutenção.

Por exemplo, para a versão de release 14.3.2.1:

• 14 representa a versão da release principal.
• 3 representa a versão da release secundária.
• 2 representa a versão da Release Update.
• 1 representa a versão do patch de manutenção.

Ocasionalmente, serão exibidas versões de release expressas usando as abreviações RU (para Atualização da release)
ou MP (para Patch de manutenção). Por exemplo, você pode, em vez disso, ver referências a 14.3 RU2 MP1 ou mais
frequentemente a 14.3.2 MP1. As duas são equivalentes à 14.3.2.1.

NOTE

A versão de release do produto pode ser diferente da versão de compilação do produto que é encontrada na
interface de usuário do produto. Para obter a lista das versões de compilação em comparação com as versões
de release, consulte:

Versões, requisitos do sistema, datas de release, notas e correções para o Symantec Endpoint Protection e
Endpoint Security

Como a Symantec lança atualizações do Symantec Endpoint Protection

A Symantec libera atualizações cumulativas do Symantec Endpoint Protection. Uma nova Atualização da versão contém
atualizações novas e atualizações de Patches de manutenção que foram criados para a Atualização da versão anterior.
Os Patches de manutenção são criados somente para a Atualização da versão mais recente.

Por exemplo, a versão 14.0.1 (14 RU1) inclui novas atualizações, bem como atualizações da 14 MP1 e 14 MP2. Após
o lançamento do produto 14.0.1, nenhum outro Patch de manutenção será criado ou liberado para a versão 14. Em vez
disso, eles serão ramificados a partir da 14.0.1. Consulte:

Instalando patches de cliente do Endpoint Protection em clientes Windows

Onde obter mais informações
A tabela abaixo exibe os sites nos quais você pode obter as melhores práticas, informações adicionais e outros recursos
para ajudá-lo a usar o produto.
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Table 13: Informações do site do Endpoint Protection

Tipos de informação Link do site

Versões de teste Entre em contato com o representante da sua conta.
Atualizações de manuais e
da documentação

Página Documentos relacionados
Para outros idiomas, clique no menu suspenso Inglês.

Suporte técnico Endpoint Protection Technical Support (em inglês)
Inclui artigos da base de conhecimento, detalhes de release do produto, atualizações, patches e
opções de contato do suporte.

Informações e atualizações
sobre ameaças

Symantec Security Center

Treinamento Education Services
Acesse os treinamentos, o eLibrary e muito mais.

Fóruns do Symantec
Connect

Endpoint Protection
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O que é o Symantec Endpoint Protection?

Saiba mais sobre a arquitetura e os componentes do Symantec Endpoint Protection.

Symantec Endpoint Protection é uma solução cliente-servidor que protege laptops, desktops e servidores em sua rede
contra malwares, riscos e vulnerabilidades. O Symantec Endpoint Protection combina a proteção antivírus à proteção
contra ameaças avançadas para proteger de forma proativa seus computadores-cliente contra ameaças conhecidas e
desconhecidas, tais como vírus, worms, Cavalos de Troia e adware. O Symantec Endpoint Protection fornece a proteção
contra os ataques mais sofisticados que passam pelas medidas de segurança tradicionais como rootkits, ataques de dia
zero e spywares que se transformam.

Com pouca manutenção e grande eficácia, o Symantec Endpoint Protection se comunica através de sua rede para
proteger automaticamente sistemas físicos e virtuais contra ataques. O Symantec Endpoint Protection fornece soluções
de gerenciamento que são eficientes e fáceis de implementar e de usar.

Mais informações

• Como as tecnologias do Symantec Endpoint Protection protegem seus computadores
• Componentes da arquitetura do Symantec Endpoint Protection

Como as tecnologias do Symantec Endpoint Protection protegem seus
computadores
A proteção central do Symantec Endpoint Protection contra ameaças conhecidas e desconhecidas usa uma abordagem
de defesa em camadas. Essa abordagem abrangente protege a rede antes, durante e após um ataque. O Symantec
Endpoint Protection reduz o risco de exposição, fornecendo ferramentas para aumentar sua postura de segurança antes
de qualquer ataque.

Para obter proteção completa para os computadores em sua rede, ative todas as proteções em todos os momentos.

Para obter mais informações, consulte:

Contra quais tipos de ataques as tecnologias do Symantec Endpoint Protection oferecem proteção?
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O Symantec Endpoint Protection usa a abordagem de segurança holística a seguir para proteger seu ambiente ao longo
de toda a cadeia de ataque usando estas etapas: invasão, infecção, infestação, exfiltração, correção e vacinação.

Fase 1: Invasão

Durante a fase de invasão, os hackers geralmente invadem a rede da organização usando ataques direcionados, como
engenharia social, vulnerabilidades de dia zero, inserção de SQL, malwares direcionados ou outros métodos.

O Symantec Endpoint Protection protege contra os ataques antes que eles entrem no sistema usando as seguintes
tecnologias:

• Prevenção contra intrusões/firewall (Proteção contra ameaças à rede): Analisa todo o tráfego de entrada e saída
e oferece proteção do navegador para bloquear essas ameaças antes que possam ser executadas no computador. O
firewall com base em regras e a proteção do navegador protegem contra ataques na Web. Consulte:
– Como gerenciar a prevenção contra intrusões
– Como gerenciar a proteção de firewall

• Controle de aplicativos: Controla o acesso a arquivos e ao registro e as permissões de execução dos processos.
Consulte:
– Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo
– Como configurar o controle de aplicativos

• Controle de dispositivo: Restringe o acesso para selecionar hardware e controla os tipos de dispositivos que podem
fazer o upload ou o download de informações. Consulte:
Como gerenciar o controle de dispositivos

• Mitigação genérica de explorações: Neutraliza explorações de dia zero, como "Heap Spray", a substituição de
SEHOP e explorações de Java em softwares conhecidos não corrigidas pelos fornecedores. Consulte:
Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração de memória com uma política de mitigação de
explorações da memória

• Proteção de acesso a web e nuvem: controla o tráfego de rede em todos os protocolos e portas,
independentemente de onde estão os usuários corporativos. Consulte:
Configurando a Proteção de acesso a web e nuvem

Fase 2: Infecção

Em ataques direcionados, os hackers geralmente invadem a rede da empresa usando engenharia social,
vulnerabilidades de dia zero, inserção de SQL, malwares direcionados ou outros métodos.

O Symantec Endpoint Protection usa as seguintes tecnologias para detectar e impedir esses ataques antes que eles
infectem seu sistema:

• Mitigação genérica de explorações: Detecta malware.
• Análise de reputação de arquivos (Insight): Com base na inteligência artificial que usa a Symantec Global

Intelligence Network. Essa análise avançada examina bilhões de ligações correlacionadas de usuários, sites e
arquivos para identificar e proteger contra malwares que mudam rapidamente. Ao analisar os principais atributos
(como o ponto de origem do download de um arquivo) , a Symantec pode identificar com precisão se um arquivo
é seguro ou perigoso e atribuir uma classificação de reputação antes da chegada do arquivo no computador
cliente.Consulte:
Como gerenciar detecções do Download Insight

• Aprendizado de máquina avançado: Analisa os trilhões de exemplos de arquivos seguros e perigosos contidos
em uma rede de inteligência global. Aprendizado de máquina avançado é uma tecnologia não assinada que pode
bloquear novas variações de malwares antes da execução. Consulte:
Como o Symantec Endpoint Protection usa a aprendizagem de máquina avançada?

• Emulação de alta velocidade: Detecta malwares ocultos usando compactadores polimorfos personalizados. Um
verificador executará cada arquivo em milissegundos em uma máquina virtual leve que faz com que as ameaças se
revelem, melhorando as taxas de detecção e desempenho. Consulte:
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Como o emulador do Symantec Endpoint Protection detecta e limpa malware?
• Proteção de arquivos antivírus (proteção contra vírus e spyware): Usa antivírus com base em assinaturas e

heurística de arquivos para procurar e erradicar malware em um sistema, protegendo-o contra vírus, worms, cavalos
de Troia, spywares, bots, adwares e rootkits. Consulte:
– Como gerenciar verificações em computadores cliente
– Sobre os tipos de verificações e proteção em tempo real

• Monitoramento de comportamento (SONAR): Usa a aprendizagem de máquina para fornecer proteção de dia zero,
bloqueando ameaças novas e desconhecidas ao monitorar quase 1.400 comportamentos de arquivos enquanto eles
são executados em tempo real para determinar o risco dos arquivos. Consulte:
Como gerenciar o SONAR

Fase 3: Infestação e exfiltração

A exfiltração de dados é a transferência não autorizada de dados de um computador. Ao assumirem o controle desses
sistemas de destino, os invasores poderão roubar propriedade intelectual ou outros dados confidenciais. Os invasores
usam as informações capturadas para análise e explorações ou fraudes futuras.

• Prevenção contra intrusões/firewall: Bloquear as ameaças enquanto elas transitam pela rede.
• Monitoramento de comportamento: Ajuda a impedir a disseminação de infecções.

Fase 4: Correção e vacinação

O Symantec Endpoint Protection inclui um único console e agente que oferece proteção entre sistemas operacionais,
plataformas e empresas de qualquer tamanho.

• Power Eraser: Uma ferramenta que pode ser acionada remotamente e que age com agressividade contra ameaças
avançadas persistentes, corrigindo malwares resistentes. Consulte:
O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection Manager

• Integridade do host: Garante, por meio de imposição de políticas, detecção de alterações não autorizadas e
condução de avaliações de danos, que os endpoints estejam protegidos e em conformidade. A Integridade do host
isolará os sistemas gerenciados que não atenderem aos seus requisitos. Consulte:
Como funciona a integridade do host

• Bloqueio do sistema: permite que os aplicativos (conhecidos como seguros) sejam executados ou bloqueia a
execução dos aplicativos (conhecidos como perigosos). Nos dois casos, o Bloqueio do sistema usa somas de
verificação e parâmetros de local de arquivo para verificar se um aplicativo foi aprovado ou não aprovado. O Bloqueio
do sistema é útil para os quiosques onde você deseja executar somente um aplicativo. Consulte:
Como configurar o bloqueio do sistema

• Integração com o Secure Web Gateway: Usa APIs REST programáveis para possibilitar a integração com o Secure
Web Gateway e ajudar a interromper rapidamente a propagação de infecções no computador cliente.

• Integração com o console do EDR. O Symantec Endpoint Protection é integrado ao Symantec Endpoint Detection
and Response e foi projetado para detectar, responder e bloquear ataques direcionados e ameaças avançadas
persistentes com mais rapidez ao priorizar os ataques. O recurso EDR (Detecção e resposta do Endpoint) é integrado
ao Symantec Endpoint Protection, acabando com a necessidade de implementar outros agentes. Consulte:
Como configurar o bloqueio do sistema

Contra quais tipos de ataques as tecnologias do Symantec Endpoint Protection oferecem proteção?

A tabela a seguir exibe contra quais tipos de ataque cada tecnologia do Symantec Endpoint Protection oferece proteção.
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Table 14: Contra quais tipos de ataques cada tecnologia do Symantec Endpoint Protection oferece proteção?

Ataque Aprendizado de
máquina avançado Heurística Prevenção

contra intrusões Proteção da rede Bloqueio
de políticas

Dia zero √ √ √ √
Engenharia social √ √ √ √ √
Ransomware √ √ √ √
Ataque direcionado √ √ √ √
Ameaça avançada
persistente

√ √ √

Download não
solicitado

√ √

Componentes da arquitetura do Symantec Endpoint Protection
A arquitetura do Symantec Endpoint Protection usa três grupos funcionais de componentes. Alguns dos componentes
pertencem a vários grupos porque eles são multifuncionais.
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Table 15: Componentes principais

Componente Descrição

Symantec Endpoint
Protection Manager

O Symantec Endpoint Protection Manager é um servidor de gerenciamento que gerencia eventos, políticas
e o registro de clientes para os computadores-cliente que se conectam à rede de sua empresa.
O Symantec Endpoint Protection Manager inclui os seguintes subcomponentes:
• O software do servidor de gerenciamento oferece uma comunicação segura entre os computadores-

cliente e o console.
• O console é a interface do servidor de gerenciamento. O software do console coordena e gerencia

as políticas de segurança, os computadores-cliente, os relatórios, os logs, as funções e o acesso, as
funções administrativas e a segurança. Você pode também instalar um console remoto e usá-lo para
fazer logon no servidor de gerenciamento em qualquer computador com conexão de rede.

• O banco de dados armazena políticas de segurança e eventos e é instalado com o Symantec Endpoint
Protection Manager. Você também pode instalar um banco de dados do Microsoft SQL Server a ser
usado em vez do Microsoft SQL Server Express instalado automaticamente (a partir da versão 14.3
RU1) ou do banco de dados incorporado (14.3 MP1 e anteriores). O SQL Server é recomendado
para organizações maiores, com mais de cinco mil computadores. O Symantec Endpoint Protection
Manager comunica-se com um banco de dados do Microsoft SQL Server local ou remoto.

Para obter mais informações, consulte:
Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

Cliente do Symantec
Endpoint Protection

O cliente do Symantec Endpoint Protection fornece a parte da solução da proteção de segurança. O
cliente faz o download de políticas e, às vezes, de conteúdo do Symantec Endpoint Protection Manager e
é executado no Windows, Mac e Linux.

O Symantec Endpoint Protection permite que um cliente faça o download do conteúdo do servidor de gerenciamento, do
provedor de atualizações de grupo, de um servidor interno do LiveUpdate ou da Internet.

Table 16: Componentes opcionais e suas funções

Componente Descrição

Administrador do
LiveUpdate

O Administrador do LiveUpdate faz o download de definições, assinaturas e outros conteúdos por meio
do servidor interno do LiveUpdate e distribui as atualizações aos computadores-cliente. Você pode usar
um servidor interno do LiveUpdate em redes muito grandes para reduzir a carga no Symantec Endpoint
Protection Manager. Você também deve usar o servidor interno do LiveUpdate se sua organização
executar vários produtos da Symantec que também usam o LiveUpdate para atualizar os computadores-
cliente.
Para obter mais informações, consulte:
• Como fazer download do LUA (LiveUpdate Administrator - Administrador do LiveUpdate)
• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Provedor de atualizações
de grupo (GUP)

O Provedor de atualizações de grupo ajuda a distribuir o conteúdo dentro da organização; útil
especialmente para grupos em locais remotos com largura de banda mínima. Para organizações que
têm muitos clientes, convém usar provedores de atualizações de grupo (GUPs, Group Update Providers)
para clientes Windows. Os GUPs reduzem a carga no servidor de gerenciamento e são mais fáceis de
configurar do que um servidor interno do LiveUpdate. Consulte:
Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes
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Componente Descrição

Console da nuvem do
Symantec Endpoint
Security

O Symantec Endpoint Security é o console de gerenciamento usado para gerenciar computadores
cliente a partir da nuvem. O Symantec Endpoint Security é a versão totalmente gerenciada na nuvem do
Symantec Endpoint Protection local. Você pode gerenciar os computadores a partir de qualquer uma das
seguintes opções:
• Symantec Endpoint Protection Manager (apenas local)
• A partir do Symantec Endpoint Protection Manager e do Symantec Endpoint Security (híbrido: no local

e na nuvem). Consulte:
Enrolling a domain in the cloud console from the Symantec Endpoint Protection Manager console (em
inglês)

• Symantec Endpoint Security (somente nuvem). Consulte:
Como fazer upgrade para o Symantec Endpoint Security a partir do Symantec Endpoint Protection

O Symantec Endpoint Security é executado no Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), a
plataforma em nuvem que unifica produtos na nuvem e locais em um único local.

O Symantec Endpoint Protection também vem com várias ferramentas para ajudá-lo a aumentar a segurança e a
gerenciar o produto. Para obter mais informações, consulte:

• Quais são as ferramentas incluídas no Symantec Endpoint Protection?
• Como as tecnologias do Symantec Endpoint Protection protegem seus computadores
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Guia de Introdução

Coloque o Symantec Endpoint Protection para funcionar imediatamente.

Avalie seus requisitos de segurança e decida se as configurações padrão fornecem o equilíbrio entre desempenho
e segurança de que você precisa. Alguns aprimoramentos do desempenho podem ser feitos imediatamente após a
instalação do Symantec Endpoint Protection Manager.

Execute as tarefas a seguir para instalar e proteger imediatamente os computadores de sua rede:

• Etapa 1: Planejar sua estrutura de instalação
• Etapa 2: Preparar e instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
• Etapa 3: Adicionar grupos, políticas e locais
• Etapa 4: Alterar as configurações de comunicação para aumentar o desempenho
• Etapa 5: Ativar a licença de produto
• Etapa 6: Decidir por um método de implementação do cliente
• Etapa 7: Preparar o cliente para a instalação
• Etapa 8: Implementar e instalar o software cliente
• Etapa 9: Verificar se os computadores estão relacionados nos grupos previstos e se os clientes se comunicam com o

servidor de gerenciamento

Para obter mais informações, consulte:

O que faço depois de instalar o servidor de gerenciamento?

Etapa 1: Planejar sua estrutura de instalação

Antes de instalar o produto, considere o tamanho e a distribuição geográfica de sua rede para determinar a arquitetura da
instalação.

Você precisa avaliar diversos fatores para assegurar o bom desempenho da rede e do banco de dados. Esses fatores
incluem quantos computadores precisam de proteção, se algum desses computadores se conecta a uma rede de longa
distância ou com que frequência agendar atualizações de conteúdo.

• Se sua rede for pequena, for situada em um local geográfico e tiver menos de 500 clientes, você precisará instalar
somente um Symantec Endpoint Protection Manager.

• Se a rede for muito grande, será possível instalar sites adicionais com bancos de dados adicionais e configurá-los
para compartilhar dados com replicação. Para fornecer redundância adicional, é possível instalar sites adicionais para
suporte ao failover ou ao balanceamento de carga. O failover e o balanceamento de carga apenas podem ser usados
com bancos de dados do Microsoft SQL Server.

• Se sua rede estiver dispersa geograficamente, poderá ser necessário instalar servidores de gerenciamento adicionais
para fins de balanceamento de carga e de distribuição da largura de banda.

Para obter ajuda com o planejamento de instalações médias ou grandes, consulte:

White paper de melhores práticas de escalabilidade e dimensionamento do Symantec Endpoint Protection

Para obter mais informações, consulte:

• Considerações sobre a arquitetura de rede
• Como configurar sites e replicação
• Como configurar failover e balanceamento de carga
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Etapa 2: Preparar e instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

1. Certifique-se de que o computador no qual você instalará o servidor de gerenciamento atenda aos requisitos mínimos
do sistema.Consulte:
Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

2. Para instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, você deve fazer logon com uma conta que conceda acesso
com direitos de administrador local.

3. Decida se deseja usar o banco de dados Microsoft SQL Server Express padrão ou um banco de dados Microsoft SQL
Server.
Se você usar o banco de dados do Microsoft SQL Server, a instalação exigirá etapas adicionais. Estas etapas
incluem, mas não se limitam a, configuração ou criação de uma instância de banco de dados configurada para
usar um modo misto ou o modo de autenticação do Windows. Você também precisará fornecer as credenciais de
administração do servidor de banco de dados para criar o banco de dados e seu usuário. Elas são especificamente
para uso com o servidor de gerenciamento. Consulte:
– Sobre as configurações do SQL Server
– Como configurar failover e balanceamento de carga

4. É necessário primeiro instalar o Symantec Endpoint Protection Manager. Depois de instalar, configure imediatamente
a instalação com o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento.
Decida sobre os seguintes itens quando configurar o servidor de gerenciamento:
– Uma senha para fazer logon no console de gerenciamento
– Um endereço de e-mail no qual você pode receber relatórios e notificações importantes
– Uma senha de criptografia que possa ser exigida dependendo das opções que você selecionar durante a

instalação
Para obter mais informações, consulte:
– Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
– Sobre as configurações básicas do servidor de gerenciamento
– Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager após a instalação

Etapa 3: Adicionar grupos, políticas e locais

1. Use grupos para organizar os computadores-cliente e aplique um nível de segurança diferente a cada grupo. Você
pode usar os grupos padrão, importar grupos se sua rede usar o Active Directory ou um servidor LDAP, ou ainda
adicionar novos grupos.
Se você adicionar grupos novos, poderá usar a seguinte estrutura de grupo como base:
– Desktops
– Laptops
– Servidores
Para obter mais informações, consulte:
– Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP
– Como você pode estruturar grupos
– Como adicionar um grupo

2. Use locais para aplicar políticas e configurações diferentes aos computadores com base em critérios específicos. Por
exemplo, é possível aplicar políticas de segurança diferentes aos computadores com base em estarem dentro ou
fora da rede da empresa. Em geral, os computadores que se conectam à sua rede de fora do firewall precisam de um
nível de segurança mais forte do que aqueles que estão dentro do firewall.
Um local pode permitir que os computadores móveis que não estão no escritório atualizem as definições
automaticamente pelos servidores do Symantec LiveUpdate.
Para obter mais informações, consulte:
– Best Practices for Symantec Endpoint Protection Location Awareness (em inglês)
– Como adicionar um local para um grupo
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3. Desative a herança dos grupos ou locais para os quais você deseja usar políticas ou configurações diferentes.
Por padrão, os grupos herdam suas políticas e configurações do grupo pai padrão, Minha empresa. Se você desejar
atribuir uma política diferente aos grupos filho ou desejar adicionar um local, deverá primeiramente desativar a
herança. Em seguida, você poderá alterar as políticas para os grupos filho ou adicionar um local.

NOTE

A herança de política do Symantec Endpoint Protection Manager não se aplica às políticas que são
recebidas da nuvem. As políticas na nuvem seguem a herança definida na nuvem.

Para obter mais informações, consulte:
Como desativar a herança de um grupo

4. Para cada tipo de política, você pode aceitar as políticas padrão ou criar e modificar políticas novas para aplicar
a cada grupo ou local novo. Você deve adicionar requisitos à política de integridade do host padrão para que a
verificação da integridade do host tenha efeito no computador-cliente.

Etapa 4: Alterar as configurações de comunicação para aumentar o desempenho

Você pode melhorar o desempenho de rede modificando as seguintes configurações de comunicação entre o cliente e o
servidor em cada grupo:

• Use o modo de instalação pull em vez do modo de envio para controlar quando os clientes usarem recursos de rede
para fazer o download de políticas e de atualizações de conteúdo.

• Aumente o intervalo de pulsação. Para menos de 100 clientes por servidor, aumente a pulsação para 15 a 30 minutos.
De 100 a 1.000 clientes, aumente a pulsação para 30 a 60 minutos. Os ambientes maiores podem precisar de um
intervalo de pulsação mais longo. A Symantec recomenda que você deixe marcada a opção Permitir que os clientes
façam imediatamente o upload de eventos críticos.

• Aumente a escolha aleatória de download entre uma e três vezes o intervalo da pulsação.

Para obter mais informações, consulte:

• Como escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de um Provedor de
atualizações de grupo

• Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

Etapa 5: Ativar a licença de produto

Compre e ative uma licença no prazo de 60 dias após a instalação do produto.Consulte:

• Como licenciar o Symantec Endpoint Protection
• Terminologia da licença do produto Symantec Endpoint Protection
• Como ativar ou importar a licença de seu produto Symantec Endpoint Protection

Etapa 6: Decidir por um método de implementação do cliente

Determine que método de implementação de cliente funcionaria melhor para instalar o software-cliente nos
computadores em seu ambiente.Consulte:

Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente

• Para clientes Linux, você pode usar a opção Salvar pacote ou Link e email, mas não a opção Envio remoto.
• Para clientes Windows e Mac, se usar o Envio remoto, pode ser necessário realizar as seguintes tarefas:

– Verifique se o acesso com direitos de administrador aos computadores-cliente remoto está disponível. Modifique
todas as configurações de firewall existentes (incluindo portas e protocolos) para permitir a implementação remota
entre o Symantec Endpoint Protection Manager e os computadores-cliente.Consulte:
Portas de comunicação para o Symantec Endpoint Protection

– Você deve fazer logon com uma conta que conceda acesso com direitos de administrador local.
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Se os computadores cliente fizerem parte de um domínio do Active Directory, você deverá ter feito logon no
computador que hospeda o Symantec Endpoint Protection Manager com uma conta que conceda o acesso
com direitos de administrador local aos computadores cliente. Você deve ter as credenciais de administrador
disponíveis para cada computador-cliente que não faça parte de um domínio do Active Directory.Consulte:
Como preparar computadores Windows e Mac para implementação remota

Para obter mais informações, consulte:

Como preparar a instalação do cliente

Etapa 7: Preparar o cliente para a instalação

1. Certifique-se de que os computadores nos quais você instalará o servidor de gerenciamento atendam aos requisitos
mínimos do sistema. Você também deve instalar o cliente no computador que hospeda o Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Consulte: Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

2. Desinstale manualmente qualquer programa de software de segurança de terceiros dos computadores Windows que
o instalador do cliente do Symantec Endpoint Protection não puder desinstalar.
Para obter uma lista de produtos que esse recurso remove, consulte:
Third-party security software removal support in Symantec Endpoint Protection (em inglês)
Você deve desinstalar todo o software de segurança existente dos computadores Linux ou dos computadores Mac.
Alguns programas podem ter rotinas especiais de desinstalação ou precisar de um componente de autoproteção
desativado. Consulte a documentação para o software de terceiros.

3. A partir do 14, você pode configurar o pacote de instalação para remover um cliente Symantec Endpoint Protection
do Windows; que não desinstale com os métodos padrão. Quando esse processo estiver concluído, ele instalará o
Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Etapa 8: Implementar e instalar o software cliente

1. Para clientes do Windows, realize as tarefas a seguir:
– Crie um conjunto de recursos de instalação do cliente personalizado que determine quais componentes serão

instalados nos computadores-cliente. Você também pode usar um dos conjuntos de recursos de instalação do
cliente padrão.Consulte:
Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP
Para pacotes de instalação do cliente para estações de trabalho, selecione a opção de proteção do verificador
de emails que se aplica ao servidor de email em seu ambiente. Por exemplo, se você usar um servidor de email
Microsoft Exchange, selecione Verificador do Microsoft Outlook.

– Atualize as configurações de instalação personalizada do cliente para determinar as opções de instalação no
computador-cliente. Essas opções incluem a pasta de instalação de destino, a desinstalação do software de
segurança de terceiros e o comportamento da reinicialização após a conclusão da instalação. Você também pode
usar as configurações de instalação do cliente padrão.Consulte:
Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

2. Com o Assistente de Implementação de Cliente, crie um pacote de instalação do cliente selecionando as opções
disponíveis e implemente-o em seus computadores-cliente. Você pode implementar somente em computadores Mac
ou Windows com o Assistente de Implementação de cliente.Consulte:
– Para instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com o link da Web e email
– Para instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio
– Para instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote
– Como exportar pacotes de instalação do cliente

A Symantec recomenda que você não execute instalações de terceiros simultâneas à instalação do Symantec Endpoint
Protection. A instalação de todos os programas de terceiros que fizerem mudanças no nível do sistema ou da rede
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pode causar resultados indesejados quando você instalar o Symantec Endpoint Protection. Se possível, reinicie os
computadores-cliente para instalar o Symantec Endpoint Protection.

Etapa 9: Verificar se os computadores estão relacionados nos grupos previstos e se os clientes se comunicam
com o servidor de gerenciamento

No console de gerenciamento, na página Clientes > Clientes:

1. Altere a exibição para Status do cliente para verificar se os computadores cliente em cada grupo se comunicam com
o servidor de gerenciamento.
Verifique as informações nas seguintes colunas:
– A coluna Nome exibe um ponto verde para os clientes que estão conectados ao servidor de

gerenciamento.Consulte:
Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

– A coluna Última alteração do status exibe a hora em que cada cliente efetuou a última comunicação com o
servidor de gerenciamento.

– A coluna É necessário reiniciar exibe se os computadores cliente precisam ser reiniciados para ficarem
protegidos.Consulte:
Para reiniciar computadores-cliente no Symantec Endpoint Protection Manager

– A coluna Número de série da política exibe o número de série mais atual da política. A política pode não ser
atualizada por uma ou duas pulsações. Você poderá manualmente atualizar a política no cliente se a política não
for atualizada imediatamente.Consulte:
• Como usar o número de série da política para verificar a comunicação entre o cliente e o servidor
• Como atualizar políticas do cliente

2. Altere para a exibição Tecnologia de proteção e assegura-se de que o status esteja definido como Ativado nas
colunas do meio e incluindo Status do antivírus e Status da Proteção contra adulterações.Consulte:
Como exibir o status de proteção dos computadores cliente

3. No cliente, verifique se o cliente está conectado a um servidor e se o número de série da política é o mais
atual.Consulte:
Como verificar a conexão ao servidor de gerenciamento no computador cliente

Mais informações

• Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido
• Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec

Endpoint Protection

Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
Execute diversas tarefas para instalar o servidor de gerenciamento e o console. No Assistente de Instalação, uma marca
de verificação verde aparece ao lado de cada tarefa concluída.

Para obter os requisitos do sistema mais recentes, consulte:

Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

Alguns produtos da Symantec poderão causar conflitos com o Symantec Endpoint Protection Manager quando forem
instalados no mesmo servidor. Para obter informações sobre todas as mudanças de configuração necessárias nesses
produtos, consulte: Software compatibility with Symantec Endpoint Protection (em inglês)

Além disso, a instalação e a configuração do Symantec Endpoint Protection Manager verificam as políticas de segurança
para que os direitos necessários permitam que as contas de serviço virtuais sejam executadas corretamente. O
Symantec Endpoint Protection Manager muda automaticamente as políticas de segurança locais e alertas você quanto
às mudanças que precisa fazer às políticas de segurança do domínio. Você pode também mudar suas políticas de
segurança antes da instalação. Consulte:
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Como atribuir direitos de usuário às políticas de segurança do Windows para os serviços do Symantec Endpoint
Protection Manager

NOTE

O Symantec Endpoint Protection Manager exige o acesso total ao registro do sistema para a instalação
e a operação normal. Para preparar um computador Windows Server 2003 em que você planeja instalar
remotamente o Symantec Endpoint Protection Manager, você deve primeiramente permitir o controle remoto no
computador. Ao se conectar com a Área de trabalho remota, você deverá também usar uma sessão do console
ou sombrear a sessão do console na Área de trabalho remota.

NOTE

Se você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 em uma rede IPv6, deverá também ter a pilha
de IPv4 disponível para Java, mesmo se IPv4 estiver desativado. Se a pilha de IPv4 estiver desinstalada, o
Java não funcionará e a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager falhará.

Para instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
1. Se você fez o download do produto, extraia o arquivo de instalação inteiro para um disco físico, como um disco rígido.

Execute Setup.exe no disco físico.

A instalação deve iniciar automaticamente. Se não iniciar, abra o arquivo de instalação e clique duas vezes em
Setup.exe.

2. Na caixa de diálogo Programa de instalação do Symantec Endpoint Protection, clique em Instalar Symantec
Endpoint Protection e em Instalar o Symantec Endpoint Protection Manager.

3. Reveja a sequência de eventos da instalação e clique em Avançar para começar.

4. No painel Contrato de licença, clique em Aceito os termos do contrato de licença e clique em Avançar.

5. No painel Pasta de destino, aceite a pasta de destino padrão ou especifique outra pasta de destino e clique em
Avançar.

6. Clique em Instalar.

O processo de instalação é iniciado para o servidor de gerenciamento do Symantec Endpoint Protection Manager e o
console. Quando a instalação for concluída, clique em Avançar.

7. Após a conclusão da instalação inicial, configure o servidor e o banco de dados. Clique em Avançar.

O Assistente para configuração do servidor de gerenciamento é iniciado.Consulte:

• Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager após a instalação
• Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager com uma configuração personalizada

Mais informações

Como executar o Symantec Endpoint Protection Manager pela primeira vez

Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager após a
instalação
O Assistente para configuração do servidor de gerenciamento é iniciado automaticamente após a instalação do
Symantec Endpoint Protection Manager. Você configura o servidor de gerenciamento de acordo com seus requisitos.

Você também pode iniciar o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento a qualquer momento após
a instalação em Iniciar > Todos os programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Ferramentas do
Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:

Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
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Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager após a instalação
1. Com a Configuração padrão para uma nova instalação selecionada, clique em Avançar.

A configuração padrão instala automaticamente o banco de dados padrão, o Microsoft SQL Server Express (a partir
da versão 14.3 RU1). A versão 14.3 do MPx e anterior instala o banco de dados incorporado como o banco de dados
padrão.

2. Digite o nome da empresa, uma senha de admin para o administrador padrão e um endereço de email.

Como alternativa, você pode adicionar detalhes para usar um servidor de email específico.

3. Opcionalmente, clique em Enviar email de teste.

O Symantec Endpoint Protection Manager envia as informações de recuperação de senha e outras notificações
importantes para essa conta de email. Portanto, você não deve continuar com a configuração se não recebeu o email.

4. Uma vez que você tenha verificado se recebeu o email de teste, clique em Avançar.
Para a versão 14.3 MPx ou anteriores, indique se quer executar o LiveUpdate como parte da instalação. Clique
em Avançar. A partir da versão 14.3 RU1, o LiveUpdate é executado automaticamente como parte de uma nova
instalação.

5. Você também pode adicionar Informações do parceiro opcionais, caso um parceiro gerencie suas licenças da
Symantec e clique em Avançar.

6. Indique se você quer que a Symantec receba dados pseudoanônimos e clique em Avançar para começar a criação
do banco de dados.
A criação do banco de dados pode levar vários minutos.

7. Quando a criação do banco de dados for concluída, clique em Concluir para finalizar a configuração do Symantec
Endpoint Protection Manager.

A tela de logon do console do Symantec Endpoint Protection Manager aparecerá se você deixar a opção marcada
para iniciar o Symantec Endpoint Protection Manager. Após fazer login, você poderá começar a implementação do
cliente. Consulte:

Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Você pode encontrar um resumo da configuração no seguinte local do servidor em que o Symantec Endpoint Protection
Manager está instalado:

ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager com uma
configuração personalizada
Quando você quiser instalar o Symantec Endpoint Protection Manager com um banco de dados do Microsoft SQL
Server ou desejar instalar em vários sites, deve selecionar a opção Configuração personalizada no Assistente para
configuração do servidor de gerenciamento. Ao selecionar essa opção, as configurações adicionais tornam-se
disponíveis.

NOTE

Para fornecer a conectividade ao banco de dados, você deve instalar ferramentas do cliente SQL Server no
servidor que executa o Symantec Endpoint Protection Manager.

Para obter mais informações, consulte:

Sobre as configurações do SQL Server

Para instalar o Symantec Endpoint Protection Manager com uma configuração personalizada
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1. Consulte:
Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

2. Em Assistente para configuração do servidor de gerenciamento, clique em Configuração personalizada para
nova instalação e em Avançar.

Se você tiver menos de 500 computadores, a Symantec recomenda clicar em Configuração padrão para uma nova
instalação.Consulte:

Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager após a instalação

3. Clique em Instalar meu primeiro site e clique em Avançar.

As seguintes opções são para instalações avançadas e não se aplicam às primeiras instalações do Symantec
Endpoint Protection Manager:

• Para Instalar um servidor de gerenciamento adicional para um site existente, consulte:
Como configurar failover e balanceamento de carga

• Para Instalar um site adicional, consulte:
– Como configurar sites e replicação
– Como instalar um segundo site para a replicação
– Como a replicação funciona

4. Nessa tela, você pode personalizar as seguintes configurações e então clicar em Avançar:

• Nome do site
• Nome do servidor
• Números de porta

Você deve contatar seu administrador de rede antes de fazer mudanças às configurações de porta padrão do
Symantec Endpoint Protection Manager.

• O local da pasta de dados do servidor do Symantec Endpoint Protection Manager
Se não houver espaço livre suficiente disponível na unidade em que o Symantec Endpoint Protection Manager
está instalado, realoque a pasta de dados do servidor para uma unidade alternativa.

5. Na tela de seleção do banco de dados, clique em Banco de dados do Microsoft SQL Server e em Avançar.

• Se você selecionar o banco de dados padrão do Microsoft SQL Server Express para uma configuração
personalizada para 5.000 clientes ou menos, vá para a etapa 9. No entanto, o restante deste procedimento supõe
que você selecionou o banco de dados do Microsoft SQL Server.

• Verifique com seu administrador do banco de dados SQL para confirmar se as tarefas de manutenção automáticas
do banco de dados devem ser ativadas.

• A Symantec recomenda que você hospede o SQL Server e o Symantec Endpoint Protection Manager em
servidores físicos separados.

• Para obter informações sobre as versões suportadas do Microsoft SQL Server, consulte:
Versões, requisitos do sistema, datas de release, notas e correções para o Symantec Endpoint Protection e
Endpoint Security

6. Clique em Criar um banco de dados e clique em Avançar.

NOTE

Usar um banco de dados existente é considerada uma opção de instalação avançada e, tipicamente, não se
aplica às instalações novas.
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7. Na tela Etapa um: Autenticação do servidor de banco de dados, preencha os detalhes do SQL Server ao qual o
Symantec Endpoint Protection Manager se conecta e clique em Conectar ao banco de dados.

Se a conexão ao banco de dados tiver êxito, a seção Etapa dois: Criação de novo banco de dados se tornará
disponível.

8. Em Etapa dois: Criação de novo banco de dados, preencha os detalhes para criar um banco de dados e clique em
Avançar.

Para perguntas em relação à Autenticação do servidor de banco de dados ou à Criação do banco de dados,
entre em contato com seu administrador do banco de dados do SQL Server.

9. Digite o nome da empresa, uma senha para o administrador do administrador padrão e um endereço de email.

Como alternativa, você pode adicionar detalhes para usar um servidor de email específico.

10. Clique em Enviar email de teste. Uma vez que você tenha verificado se recebeu o email de teste, clique em
Avançar.

O Symantec Endpoint Protection Manager envia as informações de recuperação de senha e outras notificações
importantes para essa conta de email. Portanto, você não deve continuar com a configuração se não recebeu o email.

11. Crie uma senha de criptografia ou escolha usar uma senha aleatória e clique em Avançar.

Essa senha é usada para proteger a comunicação entre clientes e o Symantec Endpoint Protection Manager e é
armazenada no arquivo de recuperação do Symantec Endpoint Protection Manager.

12. Indique se quer executar o LiveUpdate como parte da instalação. Se você executar o LiveUpdate como parte de uma
nova instalação, o conteúdo estará disponível mais rapidamente para os clientes que você implementar. Clique em
Avançar

Você também pode adicionar Informações do parceiro opcionais, caso um parceiro gerencie suas licenças da
Symantec.

13. Indique se você quer que a Symantec receba dados pseudoanônimos e clique em Avançar para começar a criação
do banco de dados.

14. Depois que o banco de dados estiver criado e inicializado (o que pode levar vários minutos), clique em Concluir.

A tela de logon do console do Symantec Endpoint Protection Manager aparecerá se você deixar a opção marcada
para iniciar o Symantec Endpoint Protection Manager. Após fazer login, você poderá começar a implementação do
cliente. Consulte:

Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Você pode encontrar um resumo da configuração no seguinte local do servidor em que o Symantec Endpoint Protection
Manager está instalado:

ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

Para obter mais informações, consulte:

Sobre como escolher um tipo de banco de dados

Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection
Manager
Você pode fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager depois de instalar o Symantec Endpoint
Protection Manager. Você pode fazer logon no console de duas maneiras:

1. Localmente, no computador em que o servidor de gerenciamento está instalado.
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Você também pode acessar as funções de geração de relatórios em um navegador autônomo conectado ao servidor
de gerenciamento.Consulte:
Como fazer logon no relatório em um navegador autônomo

2. Remotamente, em um computador que atenda os requisitos do sistema para um console remoto e tenha a
conectividade de rede ao servidor de gerenciamento. Você pode fazer logon no console da Web remoto ou no
console Java remoto.Consulte:
Como fazer logon no Symantec Endpoint Protection Manager remotamente

Por segurança, o console faz o logoff após no máximo uma hora. Você pode aumentar esse período de tempo.Consulte:

Como alterar o período de tempo para permanecer conectado ao console do Symantec Endpoint Protection Manager

Para fazer logon no console localmente

Para fazer logon no console localmente

1. Acesse Iniciar > Programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection
Manager.

2. Na caixa de diálogo de logon do Symantec Endpoint Protection Manager, digite o nome de usuário (admin por
padrão) e a senha que você configurou durante a instalação.
Opcionalmente, selecione Lembrar meu nome de usuário, Lembrar minha senha ou ambos, se estiverem
disponíveis.Consulte:
Como exibir o link Esqueceu sua senha?, para que os administradores possam redefinir senhas perdidas
– Para efetuar logon usando um cartão PIV ou CAC, clique em Opções e marque a opção Log on to a smart card

(14.2 ou posterior). Na mensagem Login/PIN, digite seu número de PIN.Consulte:
Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para autenticar os administradores que fazem logon
com cartões inteligentes

– Para fazer logon usando a autenticação de dois fatores, digite a senha imediatamente seguida pelo token. Se
você omitir o token, a tentativa de logon falhará. Se você usar o aplicativo para smartphone Symantec VIP, digite
a senha e aprove a solicitação no aplicativo depois de clicar em Fazer logon. Se você não aprovar a solicitação
dentro de dois minutos, a tentativa de logon falhará.Consulte:
Como configurar a autenticação de dois fatores com o Symantec VIP

Se o console tiver mais de um domínio, clique em Opções e digite o nome do domínio. Consulte: Como adicionar um
domínio

3. Clique em Fazer logon.

Para fazer logon no console remotamente

Para fazer logon remotamente, você precisa saber o endereço IP ou o nome do host do computador em que o servidor
de gerenciamento está instalado. Além disso, certifique-se de que as opções de internet do seu navegador permitam
exibir o conteúdo do servidor no qual você efetua logon e que o navegador seja suportado. Para obter uma lista de
navegadores suportados, consulte:

Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

Como encontrar o endereço IP ou o nome do host

1. Efetue logon localmente.
2. Na página Início, em Relatórios favoritos, clique em Distribuição de riscos por tecnologia de proteção.
3. Na parte inferior da caixa de diálogo Distribuição de riscos por tecnologia de proteção, procure o texto: Você pode

iniciar o Symantec Endpoint Protection Manager usando: http://SEPMServer:9090/symantec.html.

NOTE
Para instalar o console remoto, caso ainda não o tenha feito, clique em http:// SEPMServer:9090/
Symantec.html e siga as instruções.
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Quando você fizer logon remotamente, será possível executar as mesmas tarefas que os administradores que fazem
logon localmente. O que é possível exibir e fazer através do console depende do tipo de administrador. A maioria dos
administradores em empresas pequenas fazem logon como administrador do sistema. No Microsoft Windows Server
2008 e Windows 7, você precisará ter privilégios administrativos no computador em que acessar o console remoto e será
necessário executá-lo usando os privilégios administrativos. Você poderá configurar o ícone do console ou o item do
menu Iniciar para iniciar usando os privilégios administrativos.

Como iniciar o console remoto com privilégios de administrador

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Console do Symantec Endpoint Protection Manager na área de
trabalho do Windows ou na entrada do Console do Symantec Endpoint Protection Manager no menu Iniciar.

2. Clique em Propriedades > Avançado > Executar como administrador ou Mais > Executar como administrador.

Para o Windows Server 2016, use o nome do host do computador em que o servidor de gerenciamento é instalado.

NOTE

Se você instalar o console Java remoto com uma versão anterior do produto, será necessário reinstalá-lo
quando fizer upgrade para uma versão mais recente.A partir da versão 14.3, não será possível efetuar logon
no console remoto do Symantec Endpoint Protection Manager se uma versão de 32 bits do Windows estiver
sendo executada. O Oracle Java SE Runtime Environment não oferece mais suporte às versões de 32 bits do
Microsoft Windows.A partir da versão 14.3, o console web remoto usa o JRE versão 11.

Para fazer logon no console remotamente

1. Abra um navegador da Web suportado e digite o seguinte endereço na caixa de endereço:
http://SEPMServer:9090/
Onde SEPMServer é o nome do host ou o endereço IP do servidor de gerenciamento.
Os endereços IP incluem IPv4 e IPv6 (14.2 e posterior). Você deve colocar o endereço IPv6 entre colchetes. Por
exemplo: http://[SEPMServer]:9090/
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2. Na página do acesso à Web do console do Symantec Endpoint Protection Manager, clique no tipo de console
desejado.
- Se você clicar em Console web do Symantec Endpoint Protection Manager, uma página segura será carregada
para que você possa efetuar logon remotamente sem o uso do JRE (Java Runtime Environment).
- Se você clicar em Console do Symantec Endpoint Protection Manager, o computador no qual você efetuar
logon deverá ter o JRE instalado para executar o cliente Java. Caso isso não ocorra, você deverá fazer o download e
instalá-lo. Siga os prompts para instalar o JRE e siga todas as outras instruções fornecidas.
A outra opção não é uma solução de gerenciamento remoto. Você pode clicar em Certificado do Symantec
Endpoint Protection Manager para alertar você a fazer o download do arquivo do certificado do console de
gerenciamento. Você poderá então importar esse arquivo em seu navegador da Web, se necessário.

3. Se uma mensagem do nome do host aparecer, clique em Sim.
Essa mensagem significa que o URL do console remoto que você especificou não corresponde ao nome do
certificado do Symantec Endpoint Protection Manager. Esse problema ocorrerá se você fizer logon e especificar um
endereço IP, em vez do nome do computador do servidor de gerenciamento.
Se o aviso do certificado de segurança da página aparecer, clique em Continuar neste site (não recomendado) e
adicione o certificado autoassinado.

4. Siga os avisos para concluir o processo de logon.
Quando você fizer logon pela primeira vez após a instalação, use o nome da conta admin.
Dependendo do método de logon, pode ser necessário fornecer informações adicionais. Por exemplo, se o console
tiver vários domínios, clique em Opções e forneça o nome do domínio no qual você quer fazer logon.

5. Se usar o console baseado em java, você poderá ter a opção de salvar o nome de usuário e a senha. Clique em
Fazer logon.
Você pode receber uma ou mais mensagens de aviso de segurança durante a inicialização do console remoto. Caso
receba, clique em Sim, Executar, Iniciar ou na opção equivalente e continue até que o console seja exibido.
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Talvez seja necessário aceitar o certificado autoassinado que o console do Symantec Endpoint Protection Manager
exige.
Sobre como aceitar o certificado de servidor autoassinado do Symantec Endpoint Protection Manager

Mais informações

Como permitir ou bloquear o acesso aos consoles remotos do Symantec Endpoint Protection Manager

Como exibir uma mensagem aos administradores antes que façam logon no console do Symantec Endpoint Protection
Manager

Como ativar ou importar a licença de seu produto Symantec Endpoint
Protection
Você pode usar o fluxo de trabalho do Assistente de Ativação de Licença para executar as tarefas a seguir:

• Como ativar uma nova licença paga.
• Para converter uma licença de teste em licença paga.
• Para renovar uma licença.
• Ativar uma licença paga adicional em resposta a um status da implementação excessiva.

Você poderá importar e ativar uma licença com um arquivo ou um número de série que tenha recebido do revendedor de
sua preferência.Consulte:

Localizador de parceiros

Você pode iniciar o Assistente de Ativação de licença das seguintes maneiras:

• A tela de Introdução que aparece após a instalação do produto.
Você também pode acessar a tela de Introdução em Ajuda > Página de Introdução.

• A página Administrador do console do Symantec Endpoint Protection Manager.

Você pode pular para a etapa 3, caso tenha ativado ou importado sua licença usando a tela Introdução.

Para ativar ou importar a licença de seu produto Symantec Endpoint Protection

1. No Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Administrador > Licenças.
2. Em Tarefas, clique em Ativar licença.
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3. Clique em Ativar uma nova licença e depois em Avançar. Se você não vir este painel, prossiga para a próxima
etapa.

4. No painel Ativação de licença, selecione a opção que corresponde à sua situação e clique em Avançar.
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A seguinte tabela descreve cada opção:

Opção Descrição
Tenho um número de
série

Talvez você tenha recebido um número de série da licença quando ou você ou o revendedor de sua
preferência comprou a licença. Se você tiver um número de série da licença, selecione esta opção.
Se você tiver um número de série, selecione Tenho um arquivo de licença Symantec.

Tenho um arquivo de
licença Symantec (.slf)

Na maioria dos casos, você receberá um arquivo de licença da Symantec (arquivo .slf) em um email
da Broadcom logo após a conclusão do processo de compra. O arquivo chega anexado ao e-mail de
notificação como um arquivo .zip. Se você recebeu um arquivo .slf, selecione esta opção.

Note: É necessário extrair o arquivo .slf do .zip antes de usá-lo para ativar sua licença de produto.

Warning! O arquivo .slf contém informações exclusivas de sua licença. Para evitar corromper o arquivo de
licença, não altere seu conteúdo. Você pode copiar o arquivo para seus registros.

5. Execute uma destas tarefas com base na seleção que você fez na etapa anterior:
– Se você selecionou Tenho um número de série, digite o número de série e clique em Enviar. Verifique as

informações sobre a licença que você adicionou e clique em Avançar.
NOTE

Para ativar uma licença com um número de série, você deve ter uma conexão ativa com a internet e ir
para Symantec Licensing Server (em inglês). Se a conexão obtiver êxito, a home page da Symantec
carregará.
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– Se você selecionou Eu tenho um Arquivo de licença Symantec (.slf), clique em Adicionar arquivo. Procure
e selecione o arquivo .slf que você extraiu do arquivo .zip que acompanha o email de notificação da Symantec.
Clique em Abrir e em Avançar.

6. Digite as informações sobre seus contatos técnicos e primários e sobre sua empresa. Clique para reconhecer a
declaração de divulgação, e em seguida clique Enviar.
Se você forneceu estas informações quando comprou sua licença, este painel não será exibido.

7. Clique em Concluir.

Mais informações

• Como comprar licenças do Symantec Endpoint Protection
• Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Como comprar licenças do Symantec Endpoint Protection
Você precisa comprar uma licença nas seguintes situações:
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• Sua licença de teste expirou. O Symantec Endpoint Protection vem com uma licença de teste que permite instalar e
avaliar o produto em seu ambiente.

• Sua licença atual está expirada.
• Sua licença atual foi implementada excessivamente. A implementação em excesso significa que você implementou

mais clientes do que sua licença atual permite.

Dependendo de como comprar sua licença, você receberá por email um número de série da licença do produto ou um
arquivo de licença Symantec. O arquivo de licença usa a extensão de arquivo .slf. Quando você receber o arquivo de
licença por email, ele estará anexado ao email como um arquivo.zip. Você deverá extrair o arquivo .slf do arquivo .zip.

Para comprar ou renovar uma licença

1. Entre em contato com o revendedor de sua preferência. Consulte:
Localizar um parceiro ou distribuidor

Salve o arquivo de licença em um computador que possa ser acessado pelo console do Symantec Endpoint Protection
Manager. Muitos usuários salvam a licença no computador que hospeda o Symantec Endpoint Protection Manager.
Muitos usuários também salvam uma cópia da licença em um computador diferente ou numa mídia de armazenamento
removível por segurança.

WARNING

Para impedir que o arquivo de licença seja corrompido, não abra nem altere o conteúdo do arquivo. Contudo,
você pode copiar e armazenar a licença como desejado.

Mais informações

Requisitos da licença do produto do Symantec Endpoint Protection

Quantas licenças do Symantec Endpoint Protection são necessárias?

Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Para instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar
pacote
Se você tiver um número pequeno de clientes, use o método Salvar pacote para implementar e instalar o pacote de
instalação nos clientes.

A opção Salvar pacote cria os pacotes de instalação que você pode instalar manualmente, com software de
implementação de terceiros ou com um script de login.

A opção Salvar pacote abrange as tarefas a seguir:

• Faça suas seleções de configuração e crie os pacotes de instalação do cliente.
• Salve o pacote de instalação em uma pasta no computador que executa o Symantec Endpoint Protection Manager.

No Windows, o pacote de instalação pode ser para sistemas operacionais de 32 ou 64 bits. O pacote de instalação
abrange um arquivo setup.exe ou uma coleção de arquivos que incluem um arquivo setup.exe. Freqüentemente, os
usuários de computador consideram um arquivo setup.exe mais fácil de usar.

NOTE

Os pacotes de instalação dos clientes Mac e Linux exportam automaticamente um formato de arquivo morto
.zip. Para preservar corretamente as permissões do arquivo, você deve expandi-lo com um programa nativo
do arquivo morto, como o Utilitário de arquivamento do Mac ou o comando ditto. Você não pode
usar o comando unzip do Mac, um aplicativo de terceiros ou qualquer aplicativo do Windows para expandir os
arquivos para esses sistemas operacionais.

Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote
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1. No console, inicie o Assistente de Implementação de Cliente.

2. Clique em Ajuda > Página de Introdução e depois, em Tarefas obrigatórias, clique em Instalar o software cliente
em seus computadores.

3. Em Assistente de Implementação de Cliente, execute uma das seguintes tarefas:

• Clique em Nova implementação de pacote e em Avançar. A opção Salvar pacote instala somente um pacote de
instalação novo.

• Clique em Implementação do pacote de atualização de comunicação se desejar atualizar as configurações de
comunicação do cliente Windows ou Mac nos computadores que já têm o cliente Symantec Endpoint Protection
instalado. Siga as instruções na tela e vá para a etapa 4.

4. Faça seleções dentre as opções disponíveis, que variam segundo o tipo do pacote de instalação, e clique em
Avançar.

NOTE

Para desinstalar um software de segurança existente no cliente Windows, você deve especificar as
configurações de instalação do cliente personalizadas antes de iniciar o Assistente de Implementação de
Cliente. Consulte:

Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Para obter mais informações, consulte:

Sobre as configurações da instalação do cliente Windows

5. Clique em Salvar pacote e em Avançar.

6. Clique em Procurar e especifique a pasta para receber o pacote.

Para a implementação do pacote de atualização de comunicação ou para pacotes do Mac e do Linux, vá para a etapa
7.

Para novos pacotes do Windows, marque Único arquivo .exe (padrão) ou Separar arquivos (obrigatório
para .MSI).

NOTE

Use a opção Único arquivo .exe, a menos que você precise de arquivos separados para um programa de
implementação de terceiros.

7. Clique em Avançar.

8. Analise o resumo das configurações, clique em Avançar e em Concluir.

9. Forneça o pacote exportado aos usuários do computador.

Forneça o pacote exportado aos usuários com as seguintes opções: por email, salve o pacote em um local seguro da
rede compartilhada ou use um programa de terceiros.

10. Confirme se o usuário fez o download e instalou o software-cliente e confirme o status da instalação dos clientes.

Nas novas instalações do Symantec Endpoint Protection, os computadores-cliente podem não aparecer dentro do
Symantec Endpoint Protection Manager até depois de serem reiniciadas, automaticamente ou por ação sua ou do
usuário. Os clientes Mac solicitarão automaticamente uma reinicialização quando a instalação for concluída. Os
clientes Linux não exigem uma reinicialização.Consulte:

• Como reiniciar os computadores cliente a partir do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como executar um relatório no status da implementação dos clientes

Mais informações
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• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
• Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente
• Como preparar a instalação do cliente

Para instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac
É possível instalar um cliente do Symantec Endpoint Protection diretamente em um computador Mac caso você não
possa ou não queira usar a instalação remota por envio. As etapas são similares para clientes gerenciados e não
gerenciados.

A única maneira de instalar um cliente gerenciado por meio de um pacote criado pelo Symantec Endpoint Protection
Manager. Você pode converter um cliente não gerenciado em cliente gerenciado a qualquer momento importando as
configurações de comunicação do servidor-cliente no cliente Mac.

NOTE

A fim de preparar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac para uso com software de
implementação remota de terceiros, consulte:

Como exportar e implementar um cliente do Symantec Endpoint Protection pelo Casper ou pela área de
trabalho remota da Apple.

Table 17: Métodos para instalar o cliente para o Mac

Se você tiver feito download do
arquivo de instalação.

1. Extraia o conteúdo em uma pasta de um computador Mac e, em seguida, abra-a.
2. Abra SEP_MAC.
3. Copie Symantec Endpoint Protection.dmg na área de trabalho do computador

Mac.
4. Clique duas vezes em Symantec Endpoint Protection.dmg para montar

o arquivo como um disco virtual. Em seguida, instale o cliente do Symantec Endpoint
Protection para Mac

Se você tiver um pacote .zip de
instalação de cliente do Portal de
suporte da Broadcom.
Para obter mais informações,
consulte:
Portal de suporte da Broadcom

1. Copie o arquivo na área de trabalho do computador Mac. O arquivo pode
ser denominado Symantec Endpoint Protection.zip ou
Symantec_Endpoint_Protection_versão_Mac_Client.zip, em que versão
é a versão do produto.

2. Clique com o botão direito do mouse em Abrir com > Utilitário de arquivamento para
extrair o conteúdo do arquivo.

3. Abra a pasta resultante. Depois, instale o cliente do Symantec Endpoint Protection para
Mac.

A imagem do disco virtual ou a pasta resultante contem o instalador do aplicativo e uma pasta chamada Recursos
adicionais. Ambos os itens devem estar presentes no mesmo local para uma instalação com êxito. Se você copiar o
instalador a outro local, deverá também copiar os Recursos adicionais.
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Para instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac:

1. Clique duas vezes em Instalar Symantec Endpoint Protection.

2. Para começar a instalação, clique em Instalar.

3. Para instalar uma ferramenta auxiliar necessária para a instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection, digite
o nome de usuário e a senha do administrador do Mac e clique em Instalar Auxiliar.

4. Após a instalação, clique em Continuar para concluir a configuração do cliente do Symantec Endpoint Protection.

5. Para configurar o cliente do Symantec Endpoint Protection, execute as seguintes etapas:

Autorize a extensão do sistema do
Symantec Endpoint Protection.

Na caixa de diálogo Segurança e Privacidade, guia Geral, em O software de sistema do
aplicativo "Symantec Endpoint Protection" não pôde ser carregado, clique em Permitir.
Se necessário, clique no ícone de bloqueio para fazer as alterações.
É necessário autorizar a extensão do sistema para que o Symantec Endpoint Protection
funcione corretamente. Consulte:
Sobre a autorização de extensões do sistema para o Symantec Endpoint Protection para
macOS 10.15 ou posterior

Permita o acesso completo ao disco. Na caixa de diálogo Segurança e Privacidade, na guia Privacidade, verifique se a Symantec
System Extension tem permissão para acessar os dados e as configurações administrativas
para todos os usuários do dispositivo Mac.
Se necessário, clique no ícone de bloqueio para fazer as alterações.

Permita alterações no perfil de rede. Quando a mensagem Symantec Endpoint Protection Deseja Filtrar Conteúdo da Rede for
exibida, clique em Permitir.

6. Clique em Concluído.

Sobre a autorização de extensões do sistema para o Symantec Endpoint Protection para
macOS 10.15 ou posterior
A solicitação de autorização de extensões do sistema é um recurso de segurança do macOS 10.15.É necessário
autorizar a extensão do sistema para que o Symantec Endpoint Protection funcione corretamente.

Para autorizar a extensão do sistema para o Symantec Endpoint Protection, durante a configuração do seu cliente do
Symantec Endpoint Protection, na caixa de diálogo Segurança e Privacidade, guia Geral, em O software de sistema
do aplicativo "Symantec Endpoint Protection" não pôde ser carregado, clique em Permitir.

Para obter mais informações, consulte:

Como instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac

Para gerenciar a autorização de extensão de kernel quando implementar o cliente do
Symantec Endpoint Protection para Mac
Se você implementar em massa o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac, será necessário executar etapas
adicionais para assegurar que as extensões do kernel sejam autorizadas. Esse requisito aplica-se a partir do macOS
10.13 (High Sierra). O sistema operacional determina que a autorização deve ser feita no computador local. Você não
pode autorizar a extensão do kernel através do acesso remoto nem salvar a autorização de kernel através de uma
imagem do disco pré-configurada.

Para garantir que as extensões de kernel sejam autorizadas corretamente em Macs, execute um destes procedimentos:

• Instrua os usuários do Mac a aprovar a extensão necessária. Qualquer usuário pode aprovar uma extensão de kernel
através do painel de preferências Segurança e Privacidade, mesmo que eles não tenham privilégios de administrador.
Consulte:
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Sobre a autorização de extensões do kernel para Symantec Endpoint Protection para o macOS 10.13 ou posterior
• Registre seus Macs em uma solução de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM, Mobile Device Management).

Mesmo que você não gerencie ativamente os Macs com essa solução, a autorização de extensão de kernel será
revertida para a maneira como ela foi aplicada antes do macOS 10.13.

• A partir do macOS 10.13.2, você deverá autorizar as extensões do kernel por meio do gerenciamento de dispositivo
móvel (MDM) com o uso de um identificador de equipe. Para autorizar as extensões do kernel para o Symantec
Endpoint Protection no macOS, use o identificador de equipe 9PTGMPNXZ2. Consulte a documentação para seu
conjunto de MDM para obter orientações sobre como usar esse identificador de equipe.

NOTE
A partir do cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac 14.3, o identificador de equipe passou a ser
Y2CCP3S9W7 e o nome da extensão, com.broadcom.mes.systemextension

• Se estiver usando NetBoot, NetInstall ou NetRestore, use o comando a seguir ao preparar imagens de disco para
implementação:
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

Esse comando usa o identificador da equipe da Symantec para aprovar previamente extensões do kernel da
Symantec no Mac.
Identificadores de equipe definidos por meio desse comando são armazenados na memória de acesso aleatório não
volátil (NVRAM), que persiste mesmo quando o Mac desliga. Se você redefinir a NVRAM, as extensões do kernel
exigirão reaprovação. Se o usuário também tiver aprovado a extensão do kernel por meio do painel Segurança e
Privacidade, a reaprovação não será necessária.

Para obter mais informações sobre o carregamento da extensão do kernel, consulte a seguinte documentação da Apple:

Prepare for changes to kernel extensions in macOS High Sierra (em inglês)

Como instalar o agente do Linux da Symantec ou o cliente do Symantec
Endpoint Protection para Linux
(Para 14.3 RU1 e posterior)

Instale o agente do Linux da Symantec diretamente em um dispositivo Linux. É possível implementar remotamente o
agente Linux pelo Symantec Endpoint Protection Manager.

Para instalar o agente do Linux da Symantec, crie um pacote de instalação no Symantec Endpoint Protection Manager,
transfira esse pacote para um dispositivo Linux e, em seguida, execute o instalador. O instalador configurará o novo
agente e o registrará com no Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE
O agente do Linux da Symantec 14.3 RU1 e posterior não podem ser executados como um cliente não
gerenciado. Todas as tarefas de gerenciamento devem ser executadas no Symantec Endpoint Protection
Manager ou no console da nuvem.

Versão 14.3 RU1 e posterior: para instalar o agente do Linux da Symantec

1. No Symantec Endpoint Protection Manager, crie e baixe o pacote de instalação.
2. Coloque o pacote em um compartilhamento de rede, dispositivo USB ou outro mecanismo de compartilhamento.

Se os dispositivos em que deseja instalar o agente do Linux estiverem em uma rede isolada ou não tiverem acesso à
internet, configure um repositório local.Consulte:
Como criar um repositório local
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3. Instale o agente do Linux usando uma destas opções:

Se você transferiu o pacote para
o dispositivo Linux

1. Vá até o local da pasta e execute o seguinte comando para transformar o arquivo
LinuxInstaller em executável:
chmod u+x LinuxInstaller

2. Execute o seguinte comando para instalar o agente:
./LinuxInstaller

Se você configurou um
repositório local

1. Execute o seguinte comando:
./LinuxInstaller – --local-repo <URL do repositório LOCAL>
Por exemplo:
./LinuxInstaller – --local-repo https://your-domain.com/
sep_linux_agent/14_3RU3

Você deve executar o comando como raiz.
Para exibir a lista de opções de instalação, execute ./LinuxInstaller -h.

4. Para verificar a instalação, vá para /usr/lib/symantec e execute o ./status.sh para confirmar se os módulos
estão carregados e se os daemons estão em execução:
./status.sh
Versão do Symantec Agent for Linux: 14.3.450.1000
Verificando o status do Symantec Agent for Linux (SEPM)...
Status do daemon:
cafagent em execução
sisamdagent em execução
sisidsagent em execução
sisipsagent em execução
Status do módulo:
sisevt carregado
sisap carregado
Observe que o status da comunicação só está disponível para clientes gerenciados na nuvem.

Para as versões 14.3 MP1 e anteriores

Você instala um cliente gerenciado ou não gerenciado do Symantec Endpoint Protection diretamente em um computador
Linux. É possível implementar remotamente o cliente Linux através do Symantec Endpoint Protection Manager. As
etapas de instalação são similares para clientes gerenciados e não gerenciados.

A única maneira de instalar um cliente gerenciado é com um pacote de instalação criado no Symantec Endpoint
Protection Manager. Você pode converter um cliente não gerenciado em cliente gerenciado a qualquer momento
importando as configurações de comunicação do servidor-cliente no cliente Linux.

Se o núcleo do sistema operacional do Linux for incompatível com o módulo pré-compilado do núcleo do Auto-Protect, o
instalador tentará compilar um módulo compatível do núcleo do Auto-Protect. O processo de compilação automática será
iniciado automaticamente se necessário. Contudo, o instalador pode ser incapaz de compilar um módulo compatível do
núcleo do Auto-Protect. Neste caso, o Auto-Protect será instalado, mas será desativado. Para obter mais informações,
consulte:

Supported Linux kernels for Symantec Endpoint Protection (em inglês)

NOTE

É preciso ter privilégios do superusuário para instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection no computador
Linux. O procedimento usa sudo para demonstrar esta elevação de privilégio.
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Para as versões 14.3 MP1 e anteriores: para instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux

1. Copie o pacote de instalação que você criou para o computador Linux. O pacote é um arquivo .zip.

2. No computador Linux, abra uma janela de aplicativo terminal.

3. Navegue até o diretório de instalação com o comando a seguir:

cd /diretório/

Onde diretório é o nome do diretório no qual você copiou o arquivo .zip.

4. Extraia o conteúdo do arquivo.zip em um diretório chamado tmp com o comando a seguir:

unzip "Pacote_de_instalação" -d arquivos_do_SEP

Onde Pacote_de_instalação é o nome completo do arquivo.zip e arquivos_do_SEP representa uma pasta de
destino na qual o processo de extração colocará os arquivos de instalação.

Se a pasta de destino não existir, o processo de extração a criará.

5. Vá para arquivos_do_SEP com o comando a seguir:

cd arquivos_do_SEP

6. Para definir corretamente as permissões do arquivo de execução em install.sh, use o comando a seguir:

chmod u+x install.sh

7. Use o script incorporado para instalar o Symantec Endpoint Protection com o comando a seguir:

sudo ./install.sh -i

Digite sua senha se solicitado.

Este script inicia a instalação dos componentes do Symantec Endpoint Protection. O diretório de instalação padrão é:

/opt/Symantec/symantec_antivirus

O diretório padrão de trabalho do LiveUpdate é:

/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp

A instalação será concluída quando o prompt de comando retornar. Não é necessário reiniciar o computador para
concluir a instalação.

Para as versões 14.3 MP1 e anteriores

Para verificar a instalação do cliente, clique com o botão direito do mouse ou clique no escudo amarelo do Symantec
Endpoint Protection e depois clique em Abrir Symantec Endpoint Protection. O local do escudo amarelo varia de
acordo com a versão do Linux. A interface do usuário do cliente exibe informações sobre a versão do programa, as
definições de vírus, o status da conexão do servidor e o gerenciamento.

Mais informações

• Sobre a compilação automática para o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux
• Sobre a interface gráfica do usuário do cliente Linux
• Como importar as configurações de comunicação entre o cliente e o servidor no cliente Linux
• Como preparar a instalação do cliente
• Instalar o Symantec Endpoint Protection 14.x para distribuições baseadas em Red Hat
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Introdução ao agente do Linux
O administrador do Symantec Endpoint Protection Manager pode ter permitido que você definisse as configurações no
agente do Linux.

Table 18: Etapas para começar a trabalhar com o agente Linux (para a 14.3 RU1 e superior)

Etapa Tarefa Descrição

Etapa 1 Instale o Symantec Agent for
Linux.

O administrador do fornece a você o pacote de instalação para um cliente gerenciado ou
envia um link por email para download.Consulte:
Como instalar o agente do Linux da Symantec ou o cliente do Symantec Endpoint
Protection para Linux

Etapa 2 Verifique se o agente do
Linux se comunica com o
Symantec Endpoint Protection
Manager ou com o console
de nuvem.

Para confirmar a conexão com o Symantec Endpoint Protection Manager ou com o
console de nuvem, é possível executar o seguinte comando:
/usr/lib/symantec/status.sh

Etapa 3 Verifique se o Auto-Protect
está em execução.

Para verificar o status do Auto-Protect, execute o seguinte comando:
cat /proc/sisap/status

Etapa 4 Verifique se as definições
estão atualizadas.

As definições do LiveUpdate estão disponíveis no seguinte local:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/

Table 19: Etapas para começar a usar o cliente do Linux (14.3 MP1 e anteriores)

Etapa Tarefa Descrição

Etapa 1 Instale o cliente Linux. O administrador do Symantec Endpoint Protection Manager fornece a você o pacote de
instalação para um cliente gerenciado ou envia um link por email para download.
Também é possível desinstalar um cliente não gerenciado, que não se comunica com o
Symantec Endpoint Protection Manager de nenhuma forma. O usuário do computador
principal deve administrar o computador cliente, atualizar o software e atualizar as
definições. Você pode converter um cliente não gerenciado em um cliente gerenciado.
Consulte:
Como instalar o agente do Linux da Symantec ou o cliente do Symantec Endpoint
Protection para Linux

Etapa 2 Verifique se o cliente Linux se
comunica com o Symantec
Endpoint Protection Manager.

Clique duas vezes no escudo do Symantec Endpoint Protection. Se o cliente se
comunicar com êxito com o Symantec Endpoint Protection Manager, as informações do
servidor serão exibidas em Gerenciamento, ao lado de Servidor. Se você vir Offline,
entre em contato com o administrador do Symantec Endpoint Protection Manager.
Se você vir Auto-gerenciado, o cliente não é gerenciado.
O ícone de escudo também indica o status de gerenciamento e de comunicação.

Etapa 3 Verifique se o Auto-Protect
está em execução.

Clique duas vezes no escudo do Symantec Endpoint Protection. O status do Auto-
Protect é exibido em Status, ao lado de Auto-Protect.
Também é possível verificar o status do Auto-Protect pela interface de linha de
comando:
sav info -a
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Etapa Tarefa Descrição

Etapa 4 Verifique se as definições
estão atualizadas.

O LiveUpdate é iniciado automaticamente após a conclusão da instalação. É possível
verificar se as definições estão atualizadas clicando duas vezes no escudo do Symantec
Endpoint Protection. A data das definições é exibida em Definições. Por padrão, o
LiveUpdate para o cliente Linux é executado a cada quatro horas.
Se as definições estiverem desatualizadas, você pode clicar em LiveUpdate para
executar o LiveUpdate manualmente. Também é possível usar a interface de linha de
comando para executar o LiveUpdate:
sav liveupdate -u

Etapa 5 Execute uma verificação. Por padrão, o cliente Linux gerenciado verifica todos os arquivos e pastas diariamente
ao meio-dia e meia. No entanto, é possível iniciar uma verificação manual usando a
interface da linha de comando:
sav manualscan -s pathname

Note: O comando para iniciar uma verificação manual requer privilégios de
superusuário.

Mais informações

Perguntas frequentes do Symantec Endpoint Protection for Linux (FAQ do SEP for Linux)

Sobre a compilação automática para o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux
Para as versões 14.3 MP1 e anteriores

O instalador do Symantec Endpoint Protection do Linux compila automaticamente o módulo de kernel do Auto-Protect
quando o kernel do sistema operacional é incompatível com os módulos de kernel pré-compilados do Auto-Protect.

Perto do fim do processo de instalação, se o instalador do cliente não detectar módulos ativos do Auto-Protect, ele
iniciará o compilador automático para compilar os módulos compatíveis.

Anteriormente, o Auto-Protect só funcionava quando o sistema operacional Linux do computador executava um kernel
suportado. Como alternativa, você pode compilar manualmente o módulo de kernel do Auto-Protect.

Pré-requisitos

As ferramentas de desenvolvimento devem estar presentes no computador cliente Linux para que a compilação
automática funcione. São elas:

• kernel-devel
• kernel-source
• linux-headers
• build-essentials
• Ferramentas de desenvolvimento

É possível que os módulos de kernel do Symantec Endpoint Protection não sejam compilados com êxito nesses kernels
do Linux cuja origem foi alterada. Esses kernels do Linux não são suportados por esse recurso.

Como usar a compilação automática

A compilação automática é iniciada automaticamente durante a instalação, se necessário. Você não precisa executar
nenhuma ação para iniciar a compilação automática.

Se o processo de compilação automática for concluído com êxito, a janela do terminal exibirá o seguinte:

Build Auto-Protect kernel modules from source code successfully
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Os drivers personalizados para symap e symev que o processo de compilação automática cria incluem custom no nome
do arquivo. O arquivo sepfl-install.log também confirma se a compilação automática foi executada e se foi bem-
sucedida. Por padrão, esse arquivo é salvo em ~/.

Se o processo de compilação automática apresentar falha, o Auto-Protect será instalado, mas permanecerá desativado.
A janela do terminal exibe uma mensagem semelhante à seguinte:

Build Auto-Protect kernel modules from source code failed with error: Number

Number representa o número do código de erro, o qual pode variar. Consulte a documentação do seu compilador para
obter informações sobre qualquer código de erro recebido.

Sobre a interface gráfica do usuário do cliente Linux
Para as versões 14.3 MP1 e anteriores

NOTE
O Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 não tem uma interface gráfica.

Se o computador Linux incluir uma GUI (Graphical User Interface - Interface Gráfica do Usuário), o cliente do Symantec
Endpoint Protection para Linux exibirá um ícone de área de notificação de escudo amarelo na bandeja de status. O ícone
fornece informações sobre se o cliente está conectado a um servidor de gerenciamento e o status da proteção.

É possível executar a maioria das tarefas de gerenciamento usando a interface de linha de comando. No entanto, é
possível usar a GUI do cliente do Symantec Endpoint Protection para executar as seguintes tarefas:

• Verifique as informações sobre a versão do produto e as definições de vírus.
• Verifique o status da proteção do cliente, o que inclui se o Auto-Protect está ativado e o status de todas as

verificações programadas ou manuais.
• Execute o LiveUpdate para obter as definições de vírus e atualizações do produto mais recentes.
• Obtenha informações sobre se o cliente é não gerenciado ou gerenciado e se ele se conecta ao Symantec Endpoint

Protection Manager para receber políticas atualizadas.

Também é possível executar essas tarefas a partir da linha de comando.

Table 20: Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux

Ícone Descrição

O cliente não é gerenciado e funciona corretamente. O ícone é um escudo amarelo simples.

O cliente é gerenciado, funciona corretamente e se comunica com êxito com o Symantec Endpoint Protection Manager. O
ícone é um escudo amarelo com um ponto verde.
O cliente é gerenciado, funciona corretamente e não se comunica com êxito com o Symantec Endpoint Protection Manager. O
ícone é um escudo amarelo com um ponto amarelo claro contendo um ponto de exclamação preto.
O cliente não funciona corretamente devido a componentes desativados, como o Auto-Protect, o serviço de verificação em
tempo real (rtvscand) ou o serviço de gerenciamento de cliente (smcd). O ícone é um escudo amarelo com um ponto branco
contornado em vermelho e uma barra vermelha cruzando o ponto.

Mais informações

Guia de introdução ao cliente do Linux
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Para instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com
instalação remota por envio
O envio remoto envia o software-cliente aos computadores que você especifica, pelo endereço IP ou por nomes de
computador. Depois de ser copiado para o computador de destino, o pacote é instalado automaticamente. O usuário do
computador não precisa começar a instalação ou ter privilégios de administrador.

A instalação remota por envio abrange as tarefas a seguir:

• Selecione um pacote de instalação do cliente existente, crie um pacote de instalação novo ou crie um pacote para
atualizar as configurações de comunicação.

• Para pacotes de instalação novos, configure e crie o pacote de instalação.
• Especifique os computadores em sua rede para receber um pacote do Symantec Endpoint Protection Manager.

A instalação remota por envio localiza computadores específicos para os quais você fornece uma faixa ou um número
IP ou todos os computadores que são visíveis procurando na rede.

NOTE

Para enviar o pacote de instalação do cliente aos clientes Mac na guia Procurar na rede, você deve instalar
o serviço Bonjour no servidor do Symantec Endpoint Protection Manager. Veja o seguinte artigo:

Installing the Bonjour Service for Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 or later (em inglês)

O serviço Bonjour não oferece suporte a redes IPv6. Os Macs que tiverem somente redes IPv6 ativadas não
poderão ser exibidos na opção Procurar na rede.

A rede IPv6 tem suporte a partir da versão 14.2.
• O Symantec Endpoint Protection Manager envia o software-cliente aos computadores especificados.

A instalação começa automaticamente nos computadores assim que o pacote é copiado com êxito no computador de
destino.

NOTE

Você não pode instalar o cliente Linux com instalação remota por envio.

Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio
1. No console, inicie o Assistente de Implementação de Cliente.

Clique em Ajuda > Página de Introdução e depois, em Tarefas obrigatórias, clique em Instalar o software cliente
em seus computadores.

2. Em Assistente de Implementação de Cliente, execute uma das seguintes tarefas:

• Clique em Nova implementação de pacote para criar um pacote de instalação e clique em Avançar.
• Clique em Implementação de pacote existente para usar um pacote criado previamente e clique em Procurar

para encontrar o pacote a instalar.
O Assistente de Implementação de Cliente faz o upload do pacote e direciona você para o painel Seleção de
computador (etapa 5).

• Em Implementação do pacote de atualização de comunicação escolha se deseja atualizar as configurações de
comunicação do cliente Windows ou Mac nos computadores que já têm o cliente Symantec Endpoint Protection
instalado. Siga as instruções na tela e vá para a etapa 4.
Use esta opção para converter um cliente não gerenciado em um cliente gerenciado.

Para obter mais informações, consulte:

Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação
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3. Para um pacote novo, no painel Selecionar grupo e conjuntos de recursos de instalação, marque as opções
disponíveis, que variam segundo o tipo do pacote de instalação. Clique em Avançar.

NOTE

Para desinstalar um software de segurança existente no cliente Windows, você deve especificar as
configurações de instalação do cliente personalizadas antes de iniciar o Assistente de Implementação de
Cliente. Você pode também usar o pacote de instalação de um cliente existente que esteja configurado para
ativar esta função. Consulte:

Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Para obter mais informações, consulte:

Sobre as configurações da instalação do cliente Windows

4. Clique em Instalação remota por envio e em Avançar.

5. No painel Seleção de computador, encontre os computadores para receber o software usando um dos seguintes
métodos:

• Para procurar a rede para computadores, clique em Procurar rede.
• Para encontrar computadores pelo endereço IP ou pelo nome do computador, clique em Pesquisar rede e em

Encontrar computadores.

Você pode definir um valor de tempo limite para restringir a quantidade de tempo que o servidor utiliza em uma
pesquisa.

6. Clique em > > para adicionar os computadores à lista e autenticá-los com o domínio ou grupo de trabalho se o
assistente solicitar.

A instalação remota por envio exige privilégios elevados. Se o computador cliente fizer parte de um domínio do Active
Directory, você deverá usar uma conta de administrador de domínio.

7. Clique em Avançar e em Enviar para enviar o software cliente aos computadores selecionados.

Quando o painel Resumo da implementação indicar uma implementação bem-sucedida, a instalação começará
automaticamente nos computadores cliente.

A instalação leva vários minutos para ser concluída.

8. Clique em Avançar e em Concluir.

9. Confirme o status dos clientes instalados na página Clientes.

Nas novas instalações do Symantec Endpoint Protection, os computadores-cliente podem não aparecer dentro do
Symantec Endpoint Protection Manager até depois de serem reiniciadas, automaticamente ou por ação sua ou do
usuário.Consulte:

• Como reiniciar computadores cliente no Symantec Endpoint Protection Manager
• Como executar um relatório no status da implementação dos clientes

NOTE

Após instalar remotamente o pacote de instalação do cliente para os clientes Mac, você deverá verificar
no computador-cliente se a extensão do kernel está autorizada. A autorização de extensão do kernel é
necessária para que o Symantec Endpoint Protection funcione completamente, e a instalação remota por envio
não solicitará que você autorize se uma autorização for necessária. No Mac, verifique as configurações de
Segurança e Privacidade em Preferências do Sistema e clique em Permitir.

Mais informações
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• Como preparar a instalação do cliente
• Como preparar computadores Windows e Mac para implementação remota
• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
• Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente

Para instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com o link da
Web e email
A opção Link e email cria o pacote de instalação e o URL para o pacote de instalação. Os usuários recebem o URL em
um email para fazer o download do pacote e para instalar o cliente Symantec Endpoint Protection. Os usuários devem ter
privilégios de administrador para instalar o pacote.

A opção Link da Web e email abrange as tarefas a seguir:

• Selecione, configure e crie o pacote de instalação do cliente.
Selecione entre as opções que aparecem para a configuração de pacotes de instalação do cliente Windows, Mac e
Linux. Todos os pacotes de instalação do cliente são armazenados no computador que executa o Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Um e-mail do Symantec Endpoint Protection Manager notifica os usuários do computador que podem fazer o
download do pacote de instalação do cliente.
Forneça uma lista de usuários para receber uma mensagem de email que contém instruções para fazer o download e
instalar o pacote de instalação do cliente. Os usuários seguem as instruções para instalar o software-cliente.

NOTE

Os pacotes de instalação dos clientes Mac e Linux exportam automaticamente um formato de arquivo morto
.zip. Para preservar corretamente as permissões do arquivo, você deve expandi-lo com um programa nativo
do arquivo morto, como o Utilitário de arquivamento do Mac ou o comando ditto. Você não pode
usar o comando unzip do Mac, um aplicativo de terceiros ou qualquer aplicativo do Windows para expandir os
arquivos para esses sistemas operacionais.

Antes de usar o Link da Web e o email, certifique-se de configurar corretamente a conexão do servidor de gerenciamento
ao servidor de email.Consulte:

Como estabelecer comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email

Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com a opção Link da web e email
1. No console, inicie o Assistente de Implementação de Cliente.

Clique em Ajuda > Página de Introdução e depois, em Tarefas obrigatórias, clique em Instalar o software cliente
em seus computadores.

2. No Assistente de Implementação de cliente, clique em Nova implementação de pacote e em Avançar. A opção
Link da Web e email envia somente um novo pacote de instalação.

3. Faça seleções dentre as opções disponíveis, que variam segundo o tipo do pacote de instalação, e clique em
Avançar.

NOTE

Para desinstalar um software de segurança existente no cliente Windows, você deve especificar as
configurações de instalação do cliente personalizadas antes de iniciar o Assistente de Implementação de
Cliente. Consulte:

Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Para obter mais informações, consulte:

Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
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4. Clique em Link e email e em Avançar.

5. No painel Destinatários e mensagem de email, especifique os destinatários do email e o assunto.

Para especificar vários destinatários de e-mail, digite uma vírgula após cada endereço de e-mail. Um administrador do
sistema do console de gerenciamento recebe automaticamente uma cópia da mensagem.

Você pode aceitar o assunto e o corpo padrão do email ou editar o texto. Você também pode copiar o URL e publicá-
lo em um local online seguro e conveniente, como uma página de intranet.

6. Para criar o pacote e fornecer o link por email, clique em Avançar e em Concluir.

7. Certifique-se de que os usuários de computador tenham recebido a mensagem de email e instalado o software-
cliente.

Os computadores cliente podem não aparecer dentro do Symantec Endpoint Protection Manager até depois de serem
reiniciados, automaticamente ou por uma ação sua ou do usuário. Os clientes Mac solicitarão automaticamente uma
reinicialização quando a instalação for concluída. Os clientes Linux não exigem uma reinicialização.Consulte:

• Como reiniciar computadores cliente no Symantec Endpoint Protection Manager
• Como executar um relatório no status da implementação dos clientes

Mais informações

• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
• Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente
• Como preparar a instalação do cliente

O que faço depois de instalar o servidor de gerenciamento?
A tabela a seguir exibe as tarefas a serem executadas depois que você instala e configura o produto para avaliar se os
computadores cliente têm o nível correto de proteção. Continue a execução regular dessas tarefas, seja semanalmente
ou mensalmente.
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Table 21: Tarefas a serem executadas depois que você instalar

Ação Descrição

Modificar a política de
Proteção contra vírus e
spyware

Mude as seguintes configurações padrão de verificação:
• Se você criar um grupo para servidores, mude a hora da verificação agendada para um horário em

que a maioria dos usuários estiver offline. Consulte:
Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows

• Ative o Rastreador de riscos em Auto-Protect.Consulte:
Para obter mais informações, consulte o artigo: What is Risk Tracer? (em inglês)
O Rastreador de riscos tem os seguintes pré-requisitos:
– A Proteção contra ameaças à rede está ativada.Consulte:

Como executar comandos em computadores cliente usando o console
– O Compartilhamento de arquivo e impressora do Windows está ativado.
Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Windows

Modificar a política de
firewall para o grupo de
computadores remotos e
o grupo de servidores

• Aumente a segurança de computadores remotos certificando-se de que as seguintes regras padrão de
firewall para locais externos estejam ativadas:
– Bloquear o compartilhamento de arquivos locais para computadores externos
– Bloquear a administração remota

• Diminua a segurança do grupo de servidores certificando-se de que a seguinte regra de firewall esteja
ativada: Permitir o compartilhamento de arquivos locais para computadores locais. Esta regra de
firewall garante que apenas o tráfego local esteja permitido.

Para obter mais informações, consulte:
• Como personalizar as regras de firewall
• Como gerenciar locais para clientes remotos

Excluir aplicativos e
arquivos de serem
verificados

Você pode aumentar o desempenho configurando o cliente para que não verifique determinadas pastas e
arquivos.
Por exemplo, o cliente verificará o servidor de email sempre que uma verificação agendada for executada.
Você deve excluir arquivos de programas e diretórios do servidor de email da verificação.
Para obter mais informações, consulte o artigo:
About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec products
(em inglês)
Você pode melhorar o desempenho excluindo as pastas e os arquivos que sabidamente causarão
problemas se forem verificados. Por exemplo, o Symantec Endpoint Protection não deve verificar os
arquivos Microsoft SQL Server proprietários. Você deve adicionar uma exceção que impeça a verificação
de pastas que contenham arquivos do banco de dados do SQL Server. Essas exceções melhoram o
desempenho e evitam que os arquivos sejam corrompidos ou bloqueados quando o SQL Server precisar
usá-los.
Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento:
How to exclude MS SQL files and folders using Centralized Exceptions (em inglês)
Além disso, você deve excluir os falsos positivos das verificações.
Você pode também excluir arquivos pela extensão para verificações do Auto-Protect em computadores
Windows. Consulte:
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Windows
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac

Executar um relatório
rápido e um agendado
após a verificação
agendada

Execute os relatórios rápidos e agendados para considerar se os computadores cliente têm o nível de
segurança correto. Consulte:
• Sobre os tipos de relatórios do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como executar e personalizar relatórios rápidos
• Como executar relatórios agendados
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Ação Descrição

Selecionar para
assegurar-se de que as
verificações agendadas
obtenham êxito e os
clientes operem como
esperado

Reveja monitores, logs e o status dos computadores-cliente para certificar-se de que você tenha o nível
correto de proteção para cada grupo.Consulte:
Monitoração da proteção de endpoints

Avaliar seus requisitos
de armazenamento de
conteúdo e largura de
banda de comunicação
com o cliente

O Symantec Endpoint Protection Manager armazena a versão completa mais recente e somente deltas
incrementais. Esta abordagem significa que os clientes quase sempre fazem o download de pacotes
deltas, não de pacotes completos. Somente no caso raro em que um cliente já está expirado há muito
tempo (mais de três meses), exige-se um download completo do conteúdo mais recente.Consulte:
Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
Se seu ambiente precisar controlar a largura de banda da rede com precisão, você também poderá
regular a comunicação com o cliente. Para obter mais informações, consulte o artigo:
Symantec Endpoint Protection Bandwidth Control for Client Communication (em inglês)
Para obter mais informações sobre como calcular as necessidades de armazenamento e largura de
banda, consulte:
White paper de melhores práticas de escalabilidade e dimensionamento do Symantec Endpoint Protection

Configurar notificações
para uma única epidemia
de risco e quando um
risco novo for detectado

Crie uma notificação para Evento com risco único e modificar a notificação para Epidemia de risco.
Para estas notificações, a Symantec recomenda que você faça o seguinte:
1. Mude Gravidade do risco para Categoria 1 (muito baixo e superior) para evitar receber emails

sobre cookies de rastreamento.
2. Mantenha a configuração de Agregação em Automático.
As notificações são essenciais para manter um ambiente seguro e também podem economizar
tempo.Consulte:
• Como configurar notificações do administrador
• Como gerenciar notificações

Mais informações

• Como executar o Symantec Endpoint Protection pela primeira vez
• Symantec Endpoint Protection Recommended Best Practices for Securing an Enterprise Environment (em inglês)

Portas de comunicação para o Symantec Endpoint Protection
Se os computadores que executam o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec Endpoint
Protection também executarem o software ou hardware de firewall de terceiros, você deverá abrir determinadas portas.
Essas portas são para implementação remota e comunicação entre o servidor de gerenciamento e os clientes. Consulte
a documentação do produto de firewall para obter instruções sobre como abrir portas ou permitir que os aplicativos usem
portas.

Por padrão, o componente do firewall do Symantec Endpoint Protection já permite o tráfego nessas portas.

WARNING

O firewall no cliente do Symantec Endpoint Protection é desativado, por padrão, na instalação inicial, até que
o computador seja reiniciado. Para garantir a proteção de firewall, deixe o firewall do Windows ativado nos
clientes até que o software esteja instalado e o cliente tenha sido reiniciado. O firewall do cliente do Symantec
Endpoint Protection desativará automaticamente o firewall do Windows quando o computador for reiniciado.
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Table 22: Portas para a instalação e comunicação de clientes e servidores

Protocolo
e número
da porta

Usado para Processo de escuta Descrição Versões
aplicáveis

TCP 139, 445
UDP 137, 138

Implementação por envio do
Symantec Endpoint Protection
Manager a computadores Windows

svchost.exe • Iniciado pelo Symantec
Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)

• (Não configurável)
Também usa portas TCP efêmeras.

Tudo

TCP 22 Implementação por envio do
Symantec Endpoint Protection
Manager a computadores Mac

launchd • Iniciado pelo Symantec
Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)

• (Não configurável)

Tudo

TCP 2967 Funcionalidade de proxy que
armazena em cache do Provedor
de atualizações de grupo (GUP)

ccSvcHst.exe • Iniciado pelos clientes do Symantec
Endpoint Protection

• Configurável

Tudo

TCP 2968 Autenticação do cliente do
Proteção de acesso a web e
nuvem

ccSvcHst.exe • Iniciado pelos clientes do Symantec
Endpoint Protection

• Configurável

14.2 e posterior

TCP 2638 Comunicação entre o banco de
dados instalado automaticamente
e o Symantec Endpoint Protection
Manager

• sqlserver.exe (banco
de dados SQL Server
Express; 14.3 RU1 e
posterior)

• dbsrv16.exe (banco
de dados incorporado;
14.3 MP1 e posterior)

• Iniciado pelo Symantec Endpoint
Protection Manager

• Configurável

Tudo

TCP 1433 Comunicação entre um banco de
dados remoto do SQL Server e
o Symantec Endpoint Protection
Manager

sqlserver.exe • Iniciado pelo Symantec Endpoint
Protection Manager

• Configurável
O servidor de gerenciamento do
Symantec Endpoint Protection Manager
também usa portas TCP efêmeras.

Tudo

TCP 8443 Comunicação do servidor (HTTPS) SemSvc.exe Todas as informações de logon e as
comunicações administrativas ocorrem
usando essa porta segura.
• Iniciado pelo console remoto

baseado em Java, pelo console
remoto com base na Web ou por
parceiros de replicação

• Configurável
O Symantec Endpoint Protection
Manager escuta nessa porta.

Tudo
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Protocolo
e número
da porta

Usado para Processo de escuta Descrição Versões
aplicáveis

TCP 9090 Comunicação de console da Web SemSvc.exe Esta porta é usada somente para a
comunicação HTTP inicial entre o
console de gerenciamento remoto
e o Symantec Endpoint Protection
Manager. A comunicação inicial inclui
somente a instalação e a exibição da
tela do logon.
• Iniciado pelo console da Web

remoto
• Configurável
Também usa portas TCP efêmeras.

Tudo

TCP 8014 Comunicação entre o Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTP) e o cliente Symantec
Endpoint Protection

httpd.exe (Apache) • Iniciado pelos clientes do Symantec
Endpoint Protection

• Configurável
Os clientes também usam portas TCP
efêmeras.

Tudo

TCP 443 Comunicação entre o Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTPS) e o cliente Symantec
Endpoint Protection

httpd.exe (Apache) • Iniciado pelos clientes do Symantec
Endpoint Protection

• Configurável
Os clientes também usam portas TCP
efêmeras.

Tudo

TCP 443 Comunicação entre o Symantec
Endpoint Protection Manager e o
console na nuvem

prunsvr.exe Para obter informações sobre quais
domínios devem ser adicionados à
lista de ignorar proxy para o console na
nuvem, consulte:
Proxy error messages appear in the
Endpoint Protection Manager Cloud tab
> Troubleshooting (em inglês)

Tudo

HTTPS 443 Comunicação entre o cliente em
roaming do Symantec Endpoint
Protection e o console na nuvem

Nenhuma Clientes gerenciados que têm
comunicação intermitente com o
Symantec Endpoint Protection Manager
fazem upload de seus eventos críticos
diretamente no console na nuvem.
Symantec Endpoint Protection Manager
deve estar registrado com o console na
nuvem.Consulte:
Para monitorar clientes em roaming
do Symantec Endpoint Protection no
console na nuvem

14.2 e posterior

HTTP 8081
HTTPS 8082

Comunicação entre o Symantec
Endpoint Protection Manager e o
appliance do servidor do Content
Analysis

Symantec Endpoint
Protection Manager

O servidor de gerenciamento usa essa
porta para se comunicar com o servidor
do Content Analysis ou o appliance de
análise de malware.

Somente as
versões 14.2.x.
Obsoleto na
versão 14.3.

TCP 8445 Usado pelo console de geração de
relatórios remoto

httpd.exe (Apache) • Iniciado pelo console de geração de
relatórios

• Configurável

Tudo
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Protocolo
e número
da porta

Usado para Processo de escuta Descrição Versões
aplicáveis

TCP 8446 Serviços da Web semapisrv.exe Os aplicativos de gerenciamento
remoto usam esta porta para enviar o
tráfego dos serviços web por HTTPS.
• Iniciado pelo Gerenciamento

e monitoração remotos (RMM,
Remote Monitoring and
Management) e pelo EDR

• Configurável
• Usado para console remoto do Java

Tudo

TCP 8447 Inicialização do processo semlaunchsrv.exe Esta conta de serviço virtual inicia
os processos do Symantec Endpoint
Protection Manager que exigem
privilégios mais altos; desse modo,
outros serviços não precisam tê-los.
Atende somente aos pedidos do host
local.
• Iniciado pelo Symantec Endpoint

Protection Manager (SemSvc.exe)
• Configurável

Tudo

TCP 8765 Controle do servidor SemSvc.exe Usado pelo Symantec Endpoint
Protection Manager para o serviço web
Tomcat para o desligamento.
• Iniciado pelo Symantec Endpoint

Protection Manager
• Configurável

Tudo

TCP 1100 Registro de objeto remoto SemSvc.exe Diz ao AjaxSwing em que porta
executar o registro do RMI.
• Iniciado por AjaxSwing
• (Não configurável)

Tudo

UDP 514 Para encaminhar dados para um
servidor Syslog
(Opcional)

SemSvc.exe • Tráfego de saída do servidor
Syslog para o Symantec Endpoint
Protection Manager

• Tráfego de entrada para o servidor
Syslog

• Configurável
Tráfego de ou para o Symantec
Endpoint Protection Manager usa
portas efêmeras UDP.

• O Windows Vista e posteriores contêm um firewall ativado por padrão. Se o firewall estiver ativado, talvez você não
possa instalar ou implementar remotamente o software-cliente. Se você tiver problemas ao implementar o cliente
nos computadores que executam estes sistemas operacionais, configure seus firewalls para que permitam o tráfego
necessário.

• Se você decidir usar o firewall do Windows após a implementação, será necessário configurá-lo para permitir o
compartilhamento de arquivos e de impressoras (porta 445).

Para obter mais informações sobre como configurar definições do firewall do Windows, consulte a documentação do
Windows.

Mais informações
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• Sobre as configurações básicas do servidor de gerenciamento
• Como preparar computadores Windows e Mac para implementação remota
• Monitoração da proteção de endpoints
• Como preparar a instalação do cliente
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Como instalar ou desinstalar o servidor de gerenciamento e os
clientes

Planeje a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager e dos clientes.

Antes de instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, talvez seja necessário considerar os seguintes problemas:

• O número de clientes em sua rede.
• O banco de dados que você deseja usar, ou seja, o banco de dados Microsoft SQL Server Express padrão ou o

Microsoft SQL Server.
• Se é desejável configurar vários sites.
• Se é desejável configurar um servidor de failover.

Antes de instalar os clientes do Symantec Endpoint Protection, talvez seja necessário considerar os seguintes problemas:

• Quais recursos você deseja instalar.
• Qual método de implantação você deseja usar.

Considerações sobre a arquitetura de rede
Você pode instalar o Symantec Endpoint Protection para finalidades de teste sem considerar a arquitetura de rede da
empresa. É possível instalar o Symantec Endpoint Protection Manager em alguns clientes e familiarizar-se com os
recursos e as funções.

Quando você estiver pronto para instalar os clientes de produção, será necessário planejar a implementação com base
nas necessidades da estrutura organizacional e de computação.

Convém considerar os seguintes elementos ao planejar a implementação:

• Symantec Endpoint Protection Manager
Os administradores usam o Symantec Endpoint Protection Manager para gerenciar políticas de segurança e
computadores-cliente. Convém considerar a segurança e a disponibilidade do computador em que o Symantec
Endpoint Protection Manager é instalado.

• Console remoto
Os administradores podem usar um computador remoto que execute o software do console para acessar o Symantec
Endpoint Protection Manager. Os administradores podem também usar um computador remoto quando estiverem
longe do escritório. Você deve certificar-se de que os computadores remotos atendam aos requisitos do console
remoto.

• Computadores locais e remotos
Os computadores remotos podem ter conexões de rede mais lentas. Convém usar um método diferente de instalação
daquele usado para a instalação em computadores locais.

• Computadores portáteis, como notebooks
Os computadores portáteis podem não conectar-se à rede em um agendamento regular. Convém certificar-se de
que os computadores portáteis tenham uma política do LiveUpdate que ative um agendamento do LiveUpdate. Os
computadores portáteis que não executam verificações regularmente não obtêm outras atualizações da política.

• Computadores localizados em áreas seguras
Computadores localizados em áreas seguras podem precisar de configurações de segurança diferentes das
configurações de computadores que não estão em áreas seguras.

Você identifica os computadores em que planeja instalar o cliente.A Symantec recomenda que você instale o software-
cliente em todos os computadores desprotegidos, incluindo o computador que executa o Symantec Endpoint Protection
Manager.
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Mais informações

Como executar o Symantec Endpoint Protection pela primeira vez

Sobre como escolher um tipo de banco de dados
O Symantec Endpoint Protection Manager usa um banco de dados para armazenar informações sobre clientes e
configurações. O banco de dados é criado como parte do processo de configuração. Você deve decidir qual banco de
dados será usado antes de instalar o servidor de gerenciamento. Você não pode usar o console até configurar o servidor
de gerenciamento para usar um banco de dados.

Table 23: Bancos de dados usados pelo Symantec Endpoint Protection Manager

Tipo de banco
de dados Descrição

Microsoft SQL Server
Express (padrão)

O banco de dados do SQL Server Express é instalado automaticamente com o Symantec Endpoint
Protection Manager por padrão.O banco de dados do SQL Server Express não requer configuração
e é mais fácil de instalar do que o SQL Server. Você também pode instalar o SQL Server Express
separadamente, o que exige alguma configuração. O banco de dados do SQL Server Express oferece
suporte a até 5.000 clientes.
Na versão 14.3 MP1 e anteriores, o banco de dados padrão era o banco de dados incorporado.
Para obter mais informações, consulte:
Sobre as configurações básicas do servidor de gerenciamento

Banco de dados interno O banco de dados incorporado é instalado automaticamente com o Symantec Endpoint Protection
Manager por padrão. O banco de dados incorporado não requer configuração. O banco de dados
incorporado suporta até 5.000 clientes.

Microsoft SQL Server Se escolher usar essa opção, você deverá instalar o SQL Server e o cliente nativo do SQL Server para
poder instalar o Symantec Endpoint Protection Manager. Para otimizar a compatibilidade, você deve
instalar a versão do SQL Server Native Client idêntica à versão do SQL Server.
Você deve considerar comprar e instalar o SQL Server pelas seguintes razões:
• Você deve suportar mais de 5.000 clientes. Cada servidor de gerenciamento que usa o SQL Server

pode suportar até 18,000 clientes. Se sua organização tiver mais clientes, será possível instalar outro
servidor de gerenciamento.

• Você deseja suportar o failover e o balanceamento de carga.
• Você deseja configurar servidores de gerenciamento adicionais como sites parceiros. Consulte:

Como determinar de quantos sites você precisa
Se você criar um banco de dados do SQL Server, deverá primeiro instalar uma instância do SQL Server
em um servidor local ou remoto. Você deverá então configurá-lo para se comunicar com o servidor de
gerenciamento.Consulte:
Sobre as configurações do SQL Server

Sobre as configurações básicas do servidor de gerenciamento
Os seguintes valores representam as configurações padrão quando você instala o Symantec Endpoint Protection
Manager.

Você poderá configurar alguns dos seguintes valores somente quando instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
para usar uma configuração personalizada.

Para obter mais informações, consulte:

• Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
• Portas de comunicação para o Symantec Endpoint Protection
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Table 24: Configurações básicas do servidor

Configuração Padrão Descrição

Nome do site Meu Site (padrão)
Site Nome do host local
(personalizado)

O nome do site como aparece no Symantec Endpoint Protection Manager. O
nome do site é o contêiner de nível mais alto no qual todos os recursos serão
configurados e executados no Symantec Endpoint Protection Manager.

Nome do servidor Nome do host local O nome do computador que executa o Symantec Endpoint Protection Manager.
Pasta de dados do
servidor

SEPM_Install\data Diretório no qual o Symantec Endpoint Protection Manager coloca os arquivos de
dados que incluem backups, logs de replicação e outros arquivos. O programa de
instalação criará este diretório se ele não existir.
O valor padrão para SEPM_Install é C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\
\Symantec Endpoint Protection Manager.

Senha de
criptografia

Nenhuma Essa senha criptografa a comunicação entre o Symantec Endpoint Protection
Manager e os clientes.
Se escolher a configuração padrão, o sistema gerará automaticamente a senha
de criptografia para você. Na tela de resumo, você pode imprimir ou copiar essas
informações na área de transferência.
Se escolher uma configuração personalizada, você poderá fazer com que o
sistema gere automaticamente uma senha aleatória ou poderá criar sua própria
senha. A senha pode ser de 6 a 32 caracteres alfanuméricos.
Anote esta senha e coloque-a em um local seguro. Não é possível alterar nem
recuperar a senha após criar o banco de dados. Você também deverá digitar a
senha para a recuperação após desastres, caso não tenha um backup do banco
de dados para restaurar. Consulte:
Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Nome do usuário admin O nome do usuário padrão usado para fazer logon pela primeira vez no console do
Symantec Endpoint Protection Manager. Este valor não é configurável.

Senha Nenhuma A senha especificada para a conta do administrador durante a configuração de
servidor.
Você precisa da senha original do administrador para reconfigurar o servidor de
gerenciamento mais tarde. Anote esta senha e coloque-a em um local seguro.

Endereço de email Nenhuma As notificações do sistema são enviadas ao endereço de email especificado.

Sobre as configurações do SQL Server
Se você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager com um banco de dados SQL Server, haverá requisitos de
configuração específicos para o SQL Server.

Antes de criar o banco de dados, a Symantec recomenda instalar uma nova instância do SQL Server que esteja em
conformidade com os requisitos de instalação e configuração da Symantec. É possível instalar um banco de dados em
uma instância existente, mas esta deverá ser configurada corretamente ou a instalação do banco de dados falhará. Por
exemplo, se você selecionar um agrupamento do SQL que diferencie maiúsculas de minúsculas, a instalação falhará.

WARNING

Para maximizar a postura de segurança das comunicações remotas do SQL Server, coloque ambos os
servidores na mesma sub-rede segura.
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Table 25: Configurações necessárias do SQL Server

Configuração Requisito de instalação

Nome da instância Não use o nome de instância padrão. Crie um nome como SEPM.
Por padrão, um banco de dados nomeado Sem5 será criado na instância do SQL Server quando você
instalar o Symantec Endpoint Protection Manager. O nome padrão é suportado, mas pode causar confusão
se você instalar várias instâncias em um computador.

Configuração de
autenticação

Modo misto ou Modo de autenticação do Windows. Consulte:
Sobre os modos de autenticação do banco de dados do SQL Server

Senha sa Defina essa senha quando definir a autenticação para o modo Misto.
Protocolo ativado TCP/IP
Endereços IP do TCP/
IP

Ative IP1 e IP2

Números de porta
TCP/IP para IP1, IP2 e
IPALL

Deixe as portas dinâmicas TCP em branco e especifique um número para a porta TCP. Normalmente, a
porta padrão é 1433. Especifique esse número de porta ao criar o banco de dados.
O banco de dados do Symantec Endpoint Protection Manager não suporta portas dinâmicas.

Conexões remotas Devem estar ativadas. O protocolo TCP/IP também deve estar especificado.

Se seu banco de dados estiver localizado em um servidor remoto, você também deverá instalar componentes do cliente
do SQL Server no computador que executa o Symantec Endpoint Protection Manager. Os componentes do cliente
SQL Server incluem BCP.EXE. O número de versão dos componentes do cliente do SQL Server deve ser idêntico ao
número da versão do SQL Server que você usa. Consulte a documentação do SQL Server para obter instruções sobre a
instalação.

Durante a fase de configuração do banco de dados da instalação do Symantec Endpoint Protection Manager, você
seleciona e digita vários valores do banco de dados. Entenda as decisões que você deve tomar para corretamente
configurar o banco de dados.

A tabela a seguir exibe as configurações que você pode precisar saber antes de iniciar o processo de instalação.

Table 26: Configurações do banco de dados SQL Server

Configuração Padrão Descrição

Nome do servidor Nome do host local Nome do computador que executa o Symantec
Endpoint Protection Manager.

Pasta de dados do
servidor

SEPM_Install\data Pasta em que o Symantec Endpoint Protection
Manager coloca os arquivos de dados que incluem
backups, replicação e outros arquivos do Symantec
Endpoint Protection Manager. O instalador criará esta
pasta se ela não existir.
O valor padrão para SEPM_Install é C:\Arquivos
de Programas (x86)\Symantec\\Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Configuração Padrão Descrição

Senha de
criptografia

Nenhuma A senha que criptografa uma comunicação entre o
Symantec Endpoint Protection Manager e os clientes.
A senha pode ter de 6 a 32 caracteres alfanuméricos e
é obrigatória.
Anote esta senha e coloque-a em um local seguro.
Não é possível alterar nem recuperar a senha após
criar o banco de dados. Você também deverá digitar
a senha para a recuperação após desastres, caso
não tenha um backup do banco de dados para
restaurar.Consulte:
Melhores práticas da recuperação após desastres do
Endpoint Protection

Servidor de banco
de dados

Nome do host local Nome do computador em que o SQL Server é
instalado e o nome da instância opcional. Se o servidor
de banco de dados foi instalado com a instância
padrão, que não tem nome, digite nome do host ou o
endereço IP Endereço IP. Se o servidor de banco de
dados tiver sido instalado com uma instância nomeada,
digite nome do host\nome_da_instância ou Endereço
IP\nome_da_instância. O uso de nome do host só
funciona com o DNS corretamente configurado.
Se você instalar em um servidor de banco de dados
remoto, deverá primeiro instalar os componentes do
cliente do SQL Server no computador que executa o
Symantec Endpoint Protection Manager.

Porta do servidor
SQL

1433 A porta usada para enviar e receber o tráfego do SQL
Server.
O uso da porta 0 não é suportado. A porta 0 especifica
uma porta aleatória e negociada.

Nome do banco de
dados

sem5 Nome do banco de dados que é criado.

Nome de usuário do
banco de dados

sem5 Nome da conta do usuário do banco de dados que é
criado. A conta de usuário tem uma função padrão com
acesso de leitura e gravação. O nome pode ser uma
combinação de valores alfanuméricos e os caracteres
especiais ~ # % _ + = | : .. Os caracteres
especiais ` ! @ ' $ ^ & * ( ) - { } [ ] "
\ / < ; > , ? não são permitidos.
Os nomes a seguir também não são permitidos:
• sysadmin
• server admin
• setupadmin
• securityadmin
• processadmin
• dbcreator
• diskadmin
• bulkadmin

Senha do banco de
dados

Nenhuma A senha associada à conta do usuário do banco de
dados. O nome pode ser uma combinação de valores
alfanuméricos e os caracteres especiais ~ # % _ +
= | : . /. Os caracteres especiais ! @ * ( )
{ } [ ] ; , ? não são permitidos.
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Configuração Padrão Descrição

Pasta do SQL
Server Native Client

SQL Server 2008: Diretório de
instalação\100\Tools\Binn
SQL Server 2012: Diretório de
instalação\110\Tools\Binn
SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019: Diretório
de instalação\Client SDK\ODBC
\110\Tools\Binn

Local do diretório do SQL Server Native Client que
contém o bcp.exe.
Os caminhos de instalação que são mostrados
representam os caminhos padrão para o Microsoft SQL
Server. Diretório de instalação representa a unidade e
o diretório da instalação para o Microsoft SQL Server.
Para instalar o SQL Server Native Client, consulte
a página do Microsoft TechNet apropriada para sua
versão do SQL Server:
Installing SQL Server Native Client (em inglês)

Nome de usuário do
servidor

Nenhuma Nome da conta de administrador do servidor de banco
de dados, geralmente sa.

Senha do servidor Nenhuma A senha associada à conta de administrador do
servidor de banco de dados, que é tipicamente sa.
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Configuração Padrão Descrição

Pasta de dados do
banco de dados

SQL Server 2008: Diretório de
instalação\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2008 R2: Diretório de
instalação\MSSQL10_50.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2012: Diretório de
instalação\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2014: Diretório de
instalação\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2016: Diretório de
instalação\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2017: Diretório de
instalação\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2019: Diretório de
instalação\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data

Local da pasta de dados do SQL Server. Se você
instala um servidor remoto, o identificador de volume
deve corresponder ao identificador do servidor remoto.
Os caminhos de instalação mostrados representam os
caminhos padrão para o Microsoft SQL Server.
• Se você instalar em uma instância nomeada

no SQL Server 2008, o nome da instância
será adicionado a MSSQL10. Por exemplo,
\MSSQL10.nome da instância\MSSQL\Data

• Se você instalar em uma instância nomeada
no SQL Server 2008 R2, o nome da instância
será adicionado a MSSQL10_50. Por exemplo,
\MSSQL10_50.nome da instância\MSSQL\Data

• Se você instalar em uma instância nomeada
no SQL Server 2012, o nome da instância
será adicionado a MSSQL11. Por exemplo,
\MSSQL11.nome da instância\MSSQL\Data

• Se você instalar em uma instância nomeada
no SQL Server 2014, o nome da instância
será adicionado a MSSQL12. Por exemplo,
\MSSQL12.nome da instância\MSSQL\Data

• Se você instalar em uma instância nomeada
no SQL Server 2016, o nome da instância
será adicionado a MSSQL13. Por exemplo,
\MSSQL13.nome da instância\MSSQL\Data

• Se você instalar em uma instância nomeada
no SQL Server 2017, o nome da instância
será adicionado a MSSQL14. Por exemplo,
\MSSQL12.nome da instância\MSSQL\Data

• Se você instalar em uma instância nomeada
no SQL Server 2019, o nome da instância
será adicionado a MSSQL15. Por exemplo,
\MSSQL13.nome da instância\MSSQL\Data

Para obter mais informações, consulte:
Locais de arquivo para instâncias padrão e nomeadas
do SQL Server

Note: Clicar na opção Padrão exibe a pasta de
instalação correta, se você tiver digitado o servidor de
banco de dados e o nome da instância corretamente.
Se você clicar em Padrão e a pasta de instalação
correta não aparecer, significa que uma falha ocorreu
na criação do banco de dados.

Mais informações

Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

Sobre os modos de autenticação do banco de dados do SQL Server
O Symantec Endpoint Protection Manager suporta dois modos de autenticação do banco de dados do SQL Server:

• Modo Autenticação do Windows
• Modo misto
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O SQL Server pode ser configurado para usar a Autenticação do Windows ou a autenticação em modo misto. A
autenticação de modo misto permite o uso de credenciais do Windows ou do SQL Server. Quando o SQL Server
for configurado para usar o modo misto, o Symantec Endpoint Protection Manager poderá ser definido para usar a
Autenticação do Windows ou a autenticação de modo misto. Quando o SQL Server for definido para usar o modo de
Autenticação do Windows, o Symantec Endpoint Protection Manager deverá também ser configurado para usar o modo
de Autenticação do Windows.

Para as conexões de banco de dados remoto que usam o modo Autenticação do Windows, esteja ciente dos seguintes
requisitos:

• Para implementações em um ambiente do Active Directory, o Symantec Endpoint Protection Manager e o SQL Server
devem estar localizados no mesmo domínio do Windows.

• Para implementações em um ambiente de Grupo de trabalho, as credenciais de conta do Windows devem ser as
mesmas para os computadores locais e os computadores remotos.

Para obter mais informações, consulte:

Sobre as configurações do SQL Server

Requisitos de internacionalização
Determinadas restrições serão aplicadas quando você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager em um
ambiente que não seja Inglês ou tenha diversos idiomas.

Table 27: Requisitos de internacionalização

Componente Requisitos

Nomes de
computador, nomes
de servidor e
nomes de grupo de
trabalho

Os caracteres que não são do inglês são suportados com as seguintes limitações:
• A auditoria da rede pode não funcionar para um host ou usuário que use um conjunto de caracteres de byte

duplo ou um conjunto de caracteres ASCII estendidos.
• Os nomes de conjuntos de caracteres de dois bytes ou nomes de conjuntos de caracteres high-ASCII não

podem ser exibidos corretamente no console do Symantec Endpoint Protection Manager ou na interface do
usuário do cliente.

• Os nomes extensos de host dos conjuntos de caracteres de dois bytes ou ASCII estendidos não podem ser
mais extensos do que o NetBIOS permite. Se o nome do host for mais extenso do que o NetBIOS permite,
as páginas Início, Monitores e Relatórios não serão exibidas no console do Symantec Endpoint Protection
Manager.

Caracteres do
inglês

Os caracteres do inglês são necessários nas seguintes situações:
• Implemente um pacote do cliente em um computador remoto.
• Defina a pasta de dados do servidor no Assistente para configuração do servidor de gerenciamento.
• Defina o caminho de instalação do Symantec Endpoint Protection Manager.
• Defina as credenciais quando você implementar o cliente em um computador remoto.
• Defina um nome de grupo.

Você pode criar um pacote do cliente para um nome de grupo que contenha caracteres que não sejam do
inglês. Talvez você não possa implementar o pacote de cliente usando o Assistente de Implementação por
envio quando o nome de grupo tiver caracteres que não sejam do inglês.

• Envie automaticamente caracteres que não sejam do inglês aos computadores-cliente.
Alguns caracteres que não são do inglês e que são gerados no lado do servidor não podem aparecer
corretamente na interface do usuário do cliente.
Por exemplo, um nome do local do conjunto de caracteres de dois bytes não aparece corretamente em
computadores-cliente nomeados do conjunto de caracteres sem byte duplo.
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Componente Requisitos

Caixa de diálogo
Informações sobre
o usuário do
computador-cliente

Não use caracteres de dois bytes ou ASCII estendidos ao fornecer comentários na caixa de diálogo
Informações do usuário do computador cliente depois de instalar o pacote exportado. Consulte:
Como coletar informações do usuário

Assistente de
Ativação de licença

Não use caracteres de dois bytes nos seguintes campos:
• Nome
• Sobrenome
• Nome da empresa
• Cidade
• Estado/Província

Nas versões 14.3 RU1 MP1 e anteriores, os clientes Windows do Symantec Endpoint Protection Manager e
Symantec Endpoint Protection foram traduzidos do inglês para 12 idiomas: chinês, tcheco, francês, alemão,
italiano, japonês, coreano, polonês, português do Brasil, russo e espanhol. Na versão 14.3 RU2, o Symantec Endpoint
Protection foi traduzido em quatro idiomas: francês, japonês, português do Brasil e espanhol.

Como desinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager
A desinstalação do Symantec Endpoint Protection Manager desinstalará o servidor e o console. Você pode
opcionalmente remover o banco de dados e os arquivos de backup do banco de dados durante a desinstalação. Para
desinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager, use o painel de controle do Windows para remover, reparar ou
mudar um aplicativo, tipicamente Programas e Recursos.

Se você planeja reinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager, é necessário fazer backup do banco de dados antes
de desinstalá-lo.

Em alguns casos, você pode ter que desinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager para usar outros métodos, tais
como o utilitário CleanWipe. Consulte:

Desinstalar o Symantec Endpoint Protection

Mais informações

Como fazer backup de logs e banco de dados

Como gerenciar a instalação do cliente do Symantec Endpoint
Protection
Você deve instalar um cliente do Symantec Endpoint Protection em cada computador que quiser proteger, seja o
computador físico ou virtual.
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Table 28: Tarefas de instalação do computador-cliente

Ação Descrição

Etapa 1: identificar
computadores cliente

Identifique os computadores nos quais deseja instalar o software-cliente. Verifique se todos os
computadores são executados em um sistema operacional suportado.

Note: A Symantec recomenda instalar também o cliente no computador que hospeda o Symantec
Endpoint Protection Manager.

Para obter os requisitos do sistema mais recentes, consulte:
Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

Etapa 2: identificar
grupos de computadores
(opcional)

Identifique os grupos de computadores a que você quer que os clientes pertençam. Por exemplo, você
pode agrupar os clientes com base no tipo de computador, para estar de acordo com sua organização
corporativa ou no nível de segurança necessário. Você pode criar esses grupos antes ou depois de
instalar o software-cliente.
Você também pode importar uma estrutura de grupo existente, como uma estrutura do Active
Directory.Consulte:
• Como gerenciar grupos de clientes
• Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP

Etapa 3: preparar
computadores cliente
para implementação e
instalação

Se seus usuários não tiverem direitos administrativos para seus computadores, você deverá instalar
remotamente o software-cliente usando a instalação remota por envio. A instalação remota por envio exige
que você digite as credenciais que têm direitos administrativos locais para os computadores.Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio
Prepare os computadores para a implementação do cliente remoto e para uma comunicação com êxito
com o Symantec Endpoint Protection Manager após a instalação. Consulte:
Como preparar computadores Windows e Mac para implementação remota

Etapa 4: determinar
recursos e implementar
software-cliente

Implemente o software cliente usando um dos métodos disponíveis. Você também pode exportar um
pacote de cliente personalizado para implementar mais tarde ou com uma ferramenta de terceiros.

Note: A Symantec recomenda que você não execute instalações de terceiros simultâneas à instalação do
Symantec Endpoint Protection. A instalação de todos os programas de terceiros que fizerem mudanças
no nível do sistema ou da rede pode causar resultados indesejados quando você instalar o Symantec
Endpoint Protection. Se possível, reinicie os computadores-cliente para instalar o Symantec Endpoint
Protection.

Para obter mais informações, consulte:
• Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente
• Como exportar pacotes de instalação do cliente
• Como instalar o software cliente Windows usando ferramentas de terceiros
• Você decide que recursos instalar nos computadores-cliente. Configure os conjuntos de recursos

personalizados do cliente e as configurações da instalação antes de exportar ou implementar um
pacote de instalação. As configurações da instalação incluem a pasta de instalação e as configurações
de reinício. Você também pode usar o conjunto de recursos do cliente e as configurações de instalação
padrão.Consulte:
– Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
– Sobre as configurações da instalação do cliente Windows

• Para clientes Windows, você pode escolher desinstalar automaticamente o software de segurança de
terceiros existente ao definir as configurações de instalação do cliente.Consulte:
Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Etapa 5: verificar o status
da instalação

Confirme se a instalação do cliente obteve êxito e se os clientes se comunicam com o Symantec Endpoint
Protection Manager. Os clientes gerenciados podem não aparecer no console até depois de serem
reiniciados.Consulte:
• Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection
• Como reiniciar computadores cliente no Symantec Endpoint Protection Manager
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Após a instalação, você pode executar etapas adicionais para proteger computadores não gerenciados e otimizar o
desempenho da instalação do Symantec Endpoint Protection.

Para preparar computadores Windows e Mac para implementação remota
Antes de você implementar o Symantec Endpoint Protection do Symantec Endpoint Protection Manager, você deve
seguir etapas para preparar os computadores a fim de assegurar uma instalação remota bem-sucedida. Essas etapas
são indicadas apenas para a instalação remota. Você pode reverter essas alterações posteriormente, mas deve aplicá-
las novamente para executar uma instalação remota.

NOTE

Você não pode implementar o cliente Symantec Endpoint Protection nos computadores Linux remotamente do
Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 29: Tarefas para preparar todos os computadores para a implementação remota

Tarefa Detalhes

Tenha direitos
administrativos de seus
computadores-cliente.

Se o computador-cliente fizer parte de um domínio do Active Directory, você deverá usar as credenciais
da conta de administrador de domínio para uma instalação por envio remota. Caso contrário, tenha as
credenciais de administrador disponíveis para todos os computadores em que você implementar.

Modificar as
configurações de firewall

Modifique as configurações de firewall para permitir a comunicação entre os componentes do Symantec
Endpoint Protection.Consulte:
Portas de comunicação para o Symantec Endpoint Protection

Desinstalar o software de
segurança de terceiros

Desinstale todos os softwares de segurança de terceiros atualmente em uso. Para computadores
Windows, o Symantec Endpoint Protection inclui uma ferramenta para ajudar a desinstalar
automaticamente software de segurança de terceiros selecionados. Você deve separadamente desinstalar
todo o software da segurança que essa ferramenta não desinstalar.

Note: Alguns programas podem ter rotinas especiais de desinstalação ou precisar de um componente de
autoproteção desativado. Consulte a documentação para o software de terceiros.

Configure essa ferramenta para fazer a instalação e para que a desinstalação ocorra antes da instalação
do Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Desinstalar clientes
Symantec Endpoint
Protection que não
são desinstalados
normalmente

Você pode desinstalar uma instalação existente do cliente Symantec Endpoint Protection para Windows.
Você deve somente usar essa opção se a instalação existente do Symantec Endpoint Protection não for
desinstalada normalmente. Você não deve usar essa opção como parte de uma implementação padrão.
Configure essa ferramenta para fazer a instalação e para que a desinstalação ocorra antes da instalação
do Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Desinstalar o software de
segurança da Symantec
do consumidor ou não
suportado

Desinstale os softwares de segurança não suportados da Symantec, tal como Symantec AntiVirus ou
Symantec Client Security. Não é compatível migrar diretamente desses produtos.
Você deve também desinstalar todos os produtos de segurança da Symantec com a marca para o
consumidor, como Norton Internet Security.
Consulte a documentação para seu software da Symantec para obter informações sobre a desinstalação.
Para obter mais informações, consulte:
Caminhos de upgrade suportados para a versão mais recente do Symantec Endpoint Protection 14.x
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Table 30: Tarefas para preparar clientes Windows para implantação remota

Sistema operacional Tarefas

Preparar computadores
Windows Vista, Windows
7 ou Windows Server
2008/2008 R2

O Controle de conta de usuário do Windows impede contas administrativas locais de acessar
remotamente compartilhamentos administrativos remotos como C$ e Admin$. Não será necessário
desativar inteiramente o Controle de conta de usuário nos computadores-cliente durante a implementação
remota se você desativar a chave do registro LocalAccountTokenFilterPolicy.
Para desativar restrições remotas de UAC, consulte:
http://support.microsoft.com/kb/951016
Execute as tarefas a seguir:
• Desative o Assistente de Compartilhamento.

O Assistente de Compartilhamento impede que opções mais avançadas de compartilhamento
funcionem durante o envio remoto.

• Ative a descoberta de rede usando a central de rede e compartilhamento.
A descoberta de rede permite a navegação na rede. Ela não é necessária para pesquisar na rede.

• Ative a conta do administrador integrado e atribua uma senha à conta.
Ocorre falha no envio remoto quando a conta de administrador local tem uma senha em branco.
Se o computador cliente do Windows fizer parte de um domínio do Active Directory, use as credenciais
da conta de administrador de domínio com privilégios de administrador local para o envio remoto.

• Verifique se a conta com a qual é realizada a instalação por envio tem privilégios de administrador.
• Ative e inicie o serviço Remote Registry.
• Desative ou remova o Windows Defender.
Consulte a documentação do sistema operacional para obter orientações sobre como concluir essas
tarefas com êxito.

Preparar computadores
Windows 8 / 8.1 ou
superior ou Windows
Server 2012 / 2012 R2 ou
superior

Antes de implementar, execute as tarefas a seguir:
• Desative a chave do registro LocalAccountTokenFilterPolicy.

Para desativar restrições remotas de UAC, consulte:
http://support.microsoft.com/kb/951016

• Ative e inicie o serviço Remote Registry.
• Desative ou remova o Windows Defender.

Table 31: Tarefas para preparar clientes Mac para implantação remota

Sistema operacional Tarefas

Preparar os
computadores Mac
em qualquer sistema
operacional suportado

Antes de implementar, execute as tarefas a seguir nos computadores Mac:
• Clique em Preferências do sistema > Compartilhamento > Login remoto e permita acesso para

todos os usuários ou somente para usuários específicos, tais como administradores.
• Se você usar o firewall do Mac, desative o modo dissimulado. Com o modo dissimulado ativado, a

instalação remota por envio não pode descobrir o cliente com Pesquisar rede.
Para desativar o modo dissimulado no Mac, consulte o seguinte artigo e selecione a sua versão do
sistema operacional Mac.Consulte:
Usar o modo dissimulado para manter seu Mac mais seguro

• Assegure-se de que o firewall não bloqueia a porta que o Secure Shell (SSH) usa. Por padrão, essa
porta é a TCP 22. Essa porta permite a comunicação necessária para o logon remoto.

• O serviço Bonjour não oferece suporte a redes IPv6. Para garantir que a opção Procurar na rede ou
Pesquisar rede exiba esses Macs, verifique se elas também têm uma rede IPv4 ativada.
A rede IPv6 tem suporte a partir da versão 14.2.

Mais informações
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• Portas de comunicação para o Symantec Endpoint Protection
• Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio
• Como preparar a instalação do cliente

Para escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de
Implementação de Cliente
Depois de instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, você instala o cliente do Symantec Endpoint Protection por
meio do Assistente de Implementação de cliente.

Table 32: Métodos de instalação do cliente

Opções Descrição

Salvar pacote A opção de instalação cria um pacote de instalação executável que você salva no servidor de
gerenciamento e distribui aos computadores-cliente. Os usuários instalam então o software-cliente,
portanto eles devem ter direitos de administrador locais a seus computadores.
Você pode instalar clientes Windows, Mac e Linux usando essa opção.Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote

Instalação remota por
envio

A instalação remota por envio instala o software-cliente nos computadores especificados. A instalação
é iniciada automaticamente nos computadores cliente. A instalação remota por envio não exige que o
usuário tenha direitos de administrador locais de seus computadores.
Você pode implementar clientes Windows e Mac usando essa opção.Consulte:
• Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio
• Como preparar computadores Windows e Mac para implementação remota

Link e email Os usuários recebem uma mensagem de email que contém um link para fazer o download e instalar
o software-cliente. Os usuários instalam então o software-cliente, portanto eles devem ter direitos de
administrador locais a seus computadores.
Você pode instalar clientes Windows, Mac e Linux usando essa opção.Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com a opção Link e email

Para executar o Assistente de Implementação de Cliente, verifique as opções de instalação, personalize-as
opcionalmente e depois selecione essas opções durante a instalação. As opções de instalação incluem as tecnologias de
proteção para instalar, a pasta de destino da instalação e o comportamento da reinicialização após a instalação.Consulte:

• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
• Como preparar a instalação do cliente

Para escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
Quando implementar o pacote de instalação do cliente do Windows com Assistente de Implementação de cliente, você
deverá escolher o conjunto de recursos. O conjunto de recursos especifica quais recursos de proteção são instalados
no cliente. Você pode selecionar um conjunto de recursos padrão ou personalizar o conjunto de recursos. Decida qual
conjunto de recursos você instalará com base na função dos computadores e no nível de segurança ou de desempenho
exigidos pelos computadores.

Após a instalação, você deve manter todos os recursos ativados.
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Table 33: Conjuntos de recursos de instalação do cliente (Windows)

Conjunto de recursos Descrição

Proteção completa para
clientes

Recomendado para estações de trabalho, computadores desktop e laptop.
Inclui todos os recursos de proteção. Apropriada para laptops, estações de trabalho e desktops. Inclui
a Proteção de download completa e a proteção de protocolo de correio.
Sempre que possível, use a Proteção completa para obter o máximo de segurança.

Proteção completa para
servidores

Recomendado para servidores.
Inclui todos os recursos de proteção, exceto a proteção do verificador de email. Adequado a todos
os servidores que exigirem segurança máxima da rede, incluindo o servidor do Symantec Endpoint
Protection Manager.

Proteção básica para
servidores

Recomendada para servidores com alta taxa de transferência.
Inclui a Proteção contra vírus e spyware e a Proteção de download básica. Uma vez que a prevenção
contra intrusões pode causar problemas de desempenho nos servidores de alta taxa de transferência,
essa opção é adequada para qualquer servidor que exija desempenho máximo de rede.

O pacote de instalação de cliente do Mac instala a proteção contra vírus e spywares e a prevenção contra intrusões.
Você não pode personalizar os recursos para o pacote de instalação do cliente do Mac.

O pacote de instalação do cliente do Linux instala somente a Proteção contra vírus e spyware.

Para personalizar o conjunto de recursos

Se desejar instalar um subconjunto dos recursos de proteção, crie um conjunto de recursos personalizado. No entanto, a
Symantec recomenda instalar todos os recursos.

Você não pode personalizar os recursos para o pacote de instalação do cliente Mac ou Linux.

Para criar um conjunto personalizado de recursos de instalação do cliente
1. No console, clique em Administrador > Pacotes de instalação.

2. Clique em Conjunto de recursos de instalação do cliente > Adicionar conjunto de recursos de instalação do
cliente.

3. Na caixa de diálogo Adicionar conjunto de recursos de instalação do cliente, digite um nome e uma descrição e
marque os recursos de proteção a serem instalados no cliente.

4. Clique em OK.

Mais informações

Como as tecnologias do Symantec Endpoint Protection protegem seus computadores

Para gerenciar pacotes de instalação do cliente
Para gerenciar clientes com o Symantec Endpoint Protection Manager, você deve exportar um pacote de instalação do
cliente gerenciado e depois instalar os arquivos do pacote no computadores-cliente. Você pode implementar o cliente
com o Symantec Endpoint Protection Manager ou uma ferramenta de implementação de terceiros.

Ocasionalmente, a Symantec fornece pacotes atualizados de arquivos de instalação, em geral quando a nova versão
de um produto é lançada. Você pode atualizar automaticamente o software cliente em todos os clientes gerenciados do
Windows e do Mac em um grupo com o recurso Atualização automática. Você não precisa implementar novamente o
software com ferramentas de implementação de instalação.
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Table 34: Tarefas relacionadas ao pacote de instalação do cliente

Tarefa Descrição

Configurar pacotes de
instalação do cliente

Você pode selecionar tecnologias de proteção de cliente específicas para instalar e pode especificar como
a instalação interage com os usuários finais. Consulte:
• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows

Exportar pacotes de
instalação do cliente

Você pode exportar pacotes para clientes gerenciados ou clientes não gerenciados.
Você pode exportar os pacotes como um único arquivo executável ou como uma série de arquivos em um
diretório. O método escolhido dependerá do método de implementação e se você deseja fazer o upgrade
do software-cliente em grupos. Normalmente, se usar o objeto de política de grupo do Active Directory,
você não escolherá fazer a exportação a um único arquivo executável.Consulte:
• Como exportar pacotes de instalação do cliente
• Como obter um pacote de instalação do cliente não gerenciado
• Como instalar um cliente não gerenciado de Windows

Importação de
atualizações de pacotes
de instalação do cliente

Você pode adicionar pacotes de instalação do cliente atualizados ao banco de dados e disponibilizá-los
para distribuição no Symantec Endpoint Protection Manager. Opcionalmente, você também pode exportar
os pacotes durante esse procedimento para disponibilizar o pacote para implementação em computadores
que não têm o software-cliente.Consulte:
Como importar pacotes de instalação do cliente para o Symantec Endpoint Protection Manager

Fazer upgrade de
clientes Windows e Mac
em um ou vários grupos

Você pode instalar os pacotes exportados para computadores um de cada vez ou implementar os arquivos
exportados em vários computadores simultaneamente.
Quando a Symantec oferecer atualizações para pacotes de instalação do cliente, primeiro adicione-os ao
Symantec Endpoint Protection Manager e disponibilize-os para exportação. Contudo, não é necessário
reinstalá-los com ferramentas de implementação do cliente. A maneira mais fácil de atualizar clientes
Windows e Mac com o software mais recente é usar a Atualização automática. Primeiro, é preciso
atualizar um grupo com um pequeno número de computadores de teste.Consulte:
Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática
Também é possível atualizar clientes com o LiveUpdate, se você permitir que os clientes executem o
LiveUpdate e se a política de configurações do LiveUpdate permitir atualizações.

Excluir pacotes de
instalação do cliente

Você pode excluir pacotes de instalação mais antigos do cliente para economizar espaço em disco.
Contudo, a Atualização automática às vezes usa os pacotes de instalação do cliente Windows mais
antigos para criar pacotes de upgrade. Os pacotes de upgrade resultam em downloads menores feitos
pelos clientes.

Mais informações

Como preparar a instalação do cliente

Como exportar pacotes de instalação do cliente
Convém exportar o pacote de instalação do cliente se você precisar de opções que não estarão disponíveis quando usar
Salvar pacote no Assistente de Implementação de Cliente. Por exemplo, talvez seja necessário criar um cliente não
gerenciado com políticas personalizadas. Talvez você também precise somente de pacotes de instalação de 32 ou 64
bits para Windows, ou somente de pacotes de instalação para DPKG ou RPM para Linux.

Depois de exportar o pacote de instalação do cliente, você poderá implementá-lo. A Instalação remota por envio no
Assistente de Implementação de Cliente pode implementar os pacotes do Windows e do Mac que você exportar.
Como alternativa, você pode instalar um pacote exportado diretamente para cliente, ou usar um programa de terceiros
para implementá-lo.

Você pode criar um pacote de instalação para clientes gerenciados ou para clientes não gerenciados. Ambos os tipos
de pacotes têm os recursos, as políticas e as configurações que você atribui. Se você criar um pacote para clientes
gerenciados, será possível gerenciá-los com o console do Symantec Endpoint Protection Manager. Se você criar
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um pacote para clientes não gerenciados, não poderá gerenciá-los do console. Você pode converter um cliente não
gerenciado Windows ou Mac em um cliente gerenciado a qualquer momento com a Implementação do pacote de
atualização de comunicação através do Assistente de Implementação de Cliente.

NOTE

Se você exportar pacotes de instalação do cliente através de um console remoto, os pacotes serão criados no
computador no qual o console remoto for executado. Além disso, se você usar vários domínios, deverá exportar
os pacotes para cada domínio, caso contrário, os clientes não aparecerão nos grupos de domínio corretos.

Para exportar pacotes de instalação do cliente
1. No console, clique em Admin e, em seguida, clique em Instalar pacotes.

2. Em Instalar pacotes, clique em Pacotes de instalação do cliente.

3. No painel Pacote de instalação do cliente, em Nome do pacote, clique com o botão direito do mouse no pacote
que deseja exportar e, em seguida, clique em Exportar.

4. Clique em Procurar para navegar, selecione a pasta para a qual o pacote deve ser exportado e clique em OK.

NOTE

Exportar pacote não suporta diretórios com caracteres de dois bytes ou ASCII estendidos e bloqueia sua
seleção.

5. Defina as outras opções de acordo com seus objetivos de instalação. As opções variam de acordo com o tipo e a
plataforma do pacote de instalação que você exportar.

Para obter detalhes sobre as opções de exportação nesta caixa de diálogo, clique em Ajuda.

Para obter mais informações, consulte:

Configurações de Exportar pacote

6. Clique em OK.

Mais informações

• Como importar pacotes de instalação do cliente para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
• Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de

comunicação

Para importar pacotes de instalação do cliente para o Symantec Endpoint
Protection Manager
Talvez seja necessário importar um pacote de instalação de cliente no Symantec Endpoint Protection Manager se você
fizer upgrade para uma versão mais recente do Symantec Endpoint Protection Manager usando um banco de dados que
foi restaurado a partir de uma versão anterior. O banco de dados inclui pacotes de instalação do cliente mais antigos, e
você precisa importar os pacotes mais recentes.

Você deve sempre manter a versão do Symantec Endpoint Protection Manager igual ou mais recente que a versão do
cliente.

NOTE

Você pode importar diretamente um pacote executável, como pacotes .exe ou .zip, mas isso não é
recomendado. O arquivo .info contém as informações que descrevem o pacote e asseguram a migração correta
para as compilações do cliente do Symantec Endpoint Protection por meio de atualizações delta. Por outro
lado, o console da Web do Symantec Endpoint Protection Manager não importa o formato de arquivo .info.
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No console da Web, você só pode importar ou exportar pacotes em um único arquivo, como no formato de
arquivo .zip ou .exe.

Para importar pacotes de instalação do cliente para o Symantec Endpoint Protection Manager
1. Copie o pacote de instalação importado para um diretório no computador que executa o Symantec Endpoint

Protection Manager.

O pacote de instalação do cliente consiste em dois arquivos. Um arquivo é denominado nome_do_produto.dat e
o outro arquivo é denominado nome_do_produto.info. Esses arquivos são importados automaticamente durante a
instalação ou o upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager. Você também pode obter os pacotes da pasta
SEPM/Packages do arquivo de instalação.

2. No console, clique em Administrador > Pacotes de instalação.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar pacote de instalação do cliente.

4. Na caixa de diálogo Adicionar pacote de instalação do cliente, digite um nome e uma descrição para o pacote.

5. Clique em Procurar.

6. Na caixa de diálogo Selecione a pasta, localize e selecione o arquivo nome_do_produto.info do novo pacote copiado
na etapa 1 e clique em Selecionar.

7. Quando o prompt Concluído com êxito for exibido, clique em Fechar.

Para exportar os arquivos de instalação e disponibilizá-los para implementação, clique em Exportar este pacote e,
então, conclua esse procedimento. Consulte:

Como exportar pacotes de instalação do cliente

Depois de importar o pacote com êxito, você verá um evento "Pacote foi criado" no log Sistema > Administrativo.
O evento é descrito com um texto semelhante a "Pacote do SEP 14.3 RU2 de 64 bits importado com êxito pelo
Symantec Endpoint Protection Manager. Este pacote está disponível para implementação."

Tamanho dos pacotes de instalação do cliente e das atualizações de conteúdo
Os pacotes de instalação, os patches do produto e as atualizações de conteúdo do cliente também são armazenados
no banco de dados do Symantec Endpoint Protection e afetam os requisitos de armazenamento. Os patches do produto
contêm informações para pacotes de cliente e informações para cada idioma ou localidade. Observe que os patches
também criam compilações novas e completas do cliente.

A tabela a seguir exibe o tamanho do pacote de instalação do cliente se o nível máximo das tecnologias de proteção e
registro em log do cliente for ativado.

Table 35: Tamanho do pacote de instalação do cliente Windows

Tipo de cliente/
Tipo de definição

*Instalado com as
definições de vírus? Pacote de 64 bits (MB) Pacote de 32 bits (MB)

Sim 188 175Standard e Embedded
CoreDefs-3** Não 93 81

Sim 288 276Rede obscura
CoreDefs-1.5 Não 93 80

Para obter mais informações, consulte:

Como optar pelo download de definições com base na nuvem ou no local usando o tipo de instalação do cliente

Para esses pacotes, é possível definir uma pulsação maior. Os tamanhos não incluem logs de firewall em nível de
pacote, o que não é recomendado em um ambiente de produção. Se o registro em log do cliente estiver desativado e não
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houver novas políticas ou conteúdo para download no servidor de gerenciamento, o pacote de instalação do cliente será
menor. Nesse caso, você pode definir uma pulsação menor.

*Se a rede tiver largura de banda baixa, instale o pacote de cliente sem as definições de vírus. Assim que o cliente se
conectar ao servidor de gerenciamento, ele receberá o conjunto completo de definições.

Cada pacote de instalação do cliente inclui todos os recursos, como proteção contra vírus e spyware, firewall, IPS,
SONAR, bloqueio do sistema, controle de aplicativos, conteúdo de integridade do host e assim por diante. A diferença
entre os tipos de cliente é o tamanho das definições de vírus e spyware.

As atualizações de conteúdo exigem menos espaço de armazenamento no banco de dados e no sistema de arquivos.
Em vez de armazenar várias revisões completas múltiplas, o servidor de gerenciamento agora armazena somente uma
revisão de conteúdo completa mais deltas incrementais. Atualizações completas de conteúdo exigem aproximadamente
470 MB.

NOTE

Você pode fazer download dos patches de cliente para os clientes da mesma maneira que qualquer outro
conteúdo, usando o servidor do LiveUpdate, o servidor de gerenciamento ou um provedor de atualizações de
grupo. Consulte:

Como instalar patches de cliente do Endpoint Protection para clientes Windows

Para criar pacotes de instalação do cliente Windows no Symantec Endpoint
Protection Manager
Você pode personalizar os pacotes de instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows definindo
as configurações de instalação e os conjuntos de recursos do cliente. Com essa personalização, você configura um
caminho de instalação, o comportamento de reinicialização após a instalação, se o pacote de instalação desinstalará um
produto de segurança de terceiros, entre outros.

NOTE

As configurações de instalação do cliente e do conjunto de recursos de instalação do cliente aplicam-se
somente a pacotes de instalação do Windows. Você pode exportar um pacote de instalação do Linux ou
Macintosh em Administrador > Pacotes de instalação > Pacote de instalação do cliente, mas as opções de
configuração são diferentes.

Table 36: Tarefas para criar um pacote de instalação do cliente Windows personalizado

Tarefa Detalhes

Criar uma nova definição
personalizada das
configurações de
instalação do cliente

Use Configurações de instalação do cliente para definir o comportamento da instalação.
Se desejar desinstalar o software de segurança existente em seus computadores-cliente, configure isso
aqui.
Para obter mais informações, consulte:
• Como personalizar as configurações de instalação do cliente
• Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Criar um novo
conjunto de recursos
personalizado

A opção Conjuntos de recursos de instalação do cliente define quais tecnologias de proteção serão
instaladas no computador cliente.Consulte:
Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
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Tarefa Detalhes

Criar um novo pacote de
instalação personalizado

Quando exportar um pacote de instalação do cliente, selecione os arquivos das configurações
personalizadas que você criou. Também é possível escolher um local para salvar o pacote e se o pacote é
um arquivo único (.EXE) ou uma pasta de arquivos.
Você também pode usar as configurações de instalação personalizadas e os conjuntos de recursos
personalizados com o Assistente de Implementação de Cliente.
Para obter mais informações, consulte:
Como exportar pacotes de instalação do cliente
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio

Mais informações

Como preparar a instalação do cliente

Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
O Assistente de Implementação de Cliente solicita que você especifique as configurações da instalação do cliente para
os clientes Windows. As configurações de instalação do cliente definem as opções do processo de instalação. Você pode
definir a pasta de instalação de destino, a desativação do log da instalação e as configurações de reinicialização pós-
instalação, entre outras opções.

Você pode escolher as configurações padrão de instalação do cliente ou adicionar Configurações de instalação do
cliente personalizadas em Administrador > Pacotes de instalação > Configurações de instalação do cliente. A
ajuda contextual fornece detalhes sobre as configurações que você pode efetuar.

Você deve usar instalações silenciosas para que a implementação remota minimize interrupções para o usuário. Quando
uma implementação silenciosa for usada, os aplicativos ligados ao Symantec Endpoint Protection, como o Microsoft
Outlook, deverão ser reiniciados.

Se você usar instalações automáticas (Mostrar apenas barra de progresso), o Windows poderá exibir aos usuários
uma ou mais janelas pop-up. Contudo, a instalação não deve apresentar falhas mesmo se o usuário não as notar.

Você não deve usar uma instalação interativa para implementação remota. Este tipo de instalação falhará a menos que
o usuário interaja com ela. Os recursos de segurança (como o isolamento da sessão 0 do Windows) em alguns sistemas
operacionais podem fazer com que o assistente de instalação interativa não seja exibido. Você deve usar a instalação
interativa somente para instalações locais. Essas recomendações aplicam-se aos sistemas operacionais de 32 e 64 bits.

Mais informações

• Como personalizar as configurações de instalação do cliente
• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

Para personalizar as configurações de instalação do cliente
Você pode alterar as configurações de instalação que aplica a um pacote de instalação de cliente e à atualização
automática.

Por exemplo, se desejar instalar o cliente em uma pasta de instalação personalizada ou redefinir as configurações
de comunicação cliente-servidor, crie configurações personalizadas de instalação do cliente. Depois aplique essas
configurações personalizadas quando você exportar ou implementar um pacote, ou configure a atualização automática.

Para personalizar as configurações de instalação do cliente
1. No console, clique em Administrador > Instalar pacotes > Configurações de instalação do cliente.

2. Em Tarefas, clique em Adicionar configurações de instalação do cliente.

Os arquivos padrão das configurações de instalação do cliente não podem ser modificados.
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3. Escolha o sistema operacional ao qual o arquivo de configuração é aplicável.

4. Digite um nome e uma descrição.

5. Faça seleções dentre as opções disponíveis nestas guias:

• Windows: Configurações básicas e Configurações de reinicialização
• Mac: Configurações de reinicialização e Configurações de upgrade

As configurações de reinicialização e atualização do cliente Mac se aplicam somente à Atualização automática
(versão 14 e posterior).

6. Clique em OK.

Quando você executar o Assistente de Implementação de cliente ou configurar a atualização automática, selecione as
configurações que você criou no menu suspenso ao lado de Configurações da instalação.

Mais informações

• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
• Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente

Como desinstalar o software de segurança existente
Você pode configurar e implementar novos pacotes de instalação para desinstalar softwares de segurança existentes
antes da instalação do cliente Symantec Endpoint Protection. Desinstalar o software de segurança existente permite
ao cliente do Symantec Endpoint Protection ser executado mais eficientemente. Você pode remover o software de
segurança de terceiros existente ou um cliente Symantec Endpoint Protection existente.

Ative o recurso de remoção de software de segurança criando ou modificando uma configuração personalizada da
instalação do cliente. Selecione então esta configuração personalizada durante a implementação.

Você pode usar esse recurso para desinstalar o software de segurança de terceiros. Para ver qual software de terceiros o
pacote de cliente removerá, consulte:

Remoção de software de segurança de terceiros no Endpoint Protection 14

Alguns programas podem ter rotinas especiais de desinstalação ou precisar de um componente de autoproteção
desativado. Consulte a documentação para o software de terceiros.

Você não pode remover softwares de segurança de terceiros com pacotes de cliente Mac ou Linux. Você deve
desinstalar softwares de segurança de terceiros para poder implementar o pacote de cliente do Symantec Endpoint
Protection.

NOTE

As alterações para a remoção de software de segurança de terceiros para a versão 14.2 significam que você
não pode ativá-la para pacotes de instalação de versões anteriores. Por exemplo, não será possível ativar a
remoção de software de segurança de terceiros para pacotes de cliente da versão 14.0.1 se você criá-los com o
Symantec Endpoint Protection Manager versão 14.2 e implementá-los por meio dessa versão.

A partir da versão 14, também é possível remover as instalações existentes do Symantec Endpoint Protection que você
não pode desinstalar com os métodos padrão, tais como o painel de controle do Windows. Esse recurso aparece como
uma opção separada nas configurações da instalação do cliente.

Somente os pacotes que você criar usando o seguinte procedimento poderão remover softwares de segurança
existentes.

Como desinstalar software de segurança existente
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1. Para configurar os pacotes de clientes para desinstalar o software de segurança existente, no console, na página
Admin, clique em Instalação de pacotes e clique em Configurações de instalação do cliente.

2. Em Tarefas, clique em Adicionar configurações de instalação do cliente.

NOTE

Se tive criado uma definição personalizada das Configurações de instalação do cliente, você poderá
modificá-las em Tarefas e depois clicando em Editar configurações de instalação do cliente. Modificar
uma configuração personalizada existente não modifica pacotes de instalação exportados previamente.

3. Na guia Configurações básicas, clique em uma das seguintes opções:

• Desinstalar automaticamente o software de segurança de terceiros existente
• Para remover uma versão corrompida do cliente do Symantec Endpoint Protection, use a opção Remover

software existente do cliente do Symantec Endpoint Protection que não pode ser desinstalado (14).
Consulte:
Sobre como instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection

4. Leia as informações sobre a opção que você escolheu e clique em OK.

Você também pode modificar outras opções para essa configuração. Clique em Ajuda para obter mais informações
sobre estas opções.

5. Clique em OK para salvar a configuração.

6. Para implementar pacotes de clientes para desinstalar o software de segurança existente, no console, na página
Início, inicie o Assistente de Implementação de Cliente.

Clique em Ajuda > Página de Introdução e depois, em Tarefas obrigatórias, clique em Instalar o software cliente
em seus computadores.

7. No Assistente de Implementação de cliente, clique em Nova implementação de pacote e em Avançar.

Você pode usar Implementação de pacote existente para implementar pacotes de instalação que você criou
anteriormente. Contudo, você deve ter exportado estes pacotes usando uma definição personalizada das
configurações de instalação do cliente como a descrita no procedimento anterior.

8. Em Selecionar grupo e conjunto de recursos de instalação, selecione um pacote de instalação do Windows. Na
lista suspensa Configurações da instalação, selecione a definição de configuração de cliente personalizada que
você criou ou modificou no procedimento anterior. Clique em Avançar.

9. Clique no método de implementação que você deseja usar e depois clique em Avançar para continuar e concluir o
método de implementação escolhido.

Mais informações

• Como escolher um método para instalar o cliente usando o Assistente de Implementação de Cliente
• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
• Como preparar a instalação do cliente

Como optar pelo download de definições com base na nuvem ou no local
usando o tipo de instalação do cliente
Ao especificar um pacote de instalação de cliente do Windows, você deve escolher se deseja fazer download das
definições da nuvem ou localmente. As opções ativadas para nuvem incluem um cliente padrão e um cliente incorporado/
VDI. O Symantec Endpoint Protection também inclui uma instalação de rede obscura para os clientes que não estejam
conectados à nuvem.
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NOTE
Se desejar alternar entre os tipos de instalação do Windows Client: Cliente padrão, Incorporado ou VDI ou
Rede escura, posteriormente à instalação do cliente, será necessário primeiro desinstalar o software cliente
existente, reconfigurar essas definições e, em seguida, reinstalar o novo pacote de cliente.

Table 37: Opções de download para clientes

Cliente padrão Cliente da rede obscura Cliente incorporado/VDI

• Usa definições de vírus e spyware na
nuvem.

• Instala apenas as definições mais
recentes de vírus e spyware no disco.
O cliente padrão é aproximadamente 80
a 90% menor em disco do que clientes
Windows padrão ou de rede obscura
legados.

• Controla a atualização automática com
deltas em vez da instalação completa.

• Não pode usar as definições na nuvem.
• Projetado para clientes com nenhum

acesso ou com acesso intermitente à
nuvem.

• Instala o conjunto completo de
definições de vírus e spyware.

• Similar ao cliente de tamanho padrão
legado; usa consultas da reputação
para o Download Insight e o SONAR se
estiver conectado à nuvem.

• Controla a atualização automática com
deltas em vez da instalação completa.

• Usa definições de vírus e spyware na
nuvem.

• Instala apenas as definições mais
recentes de vírus e spyware.
O cliente é aproximadamente 80 a
90% menor em disco do que clientes
Windows de rede obscura.

• O cliente incorporado/VDI inclui mais
otimizações de tamanho do que o
cliente padrão:
– O cache do instalador não salva

depois que a instalação é concluída.
Esta mudança significa que você
não pode remover ou modificar
a instalação através do painel
de controle a menos que você
primeiramente copie o pacote de
instalação ao computador-cliente.

– O cliente incorporado emprega a
compactação de NTFS em mais
pastas do que o cliente padrão.

• Controla a atualização automática com
pacotes de instalação completos; não
pode usar deltas.

Mais informações

• Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente
• Como exportar pacotes de instalação do cliente

Remoção de software de segurança de terceiros no Endpoint Protection 14
A tabela a seguir lista os produtos de segurança de terceiros que o pacote de instalação do cliente do Symantec Endpoint
Protection pode remover. A opção Desinstalar automaticamente o software de segurança de terceiros, na caixa de
diálogo Configurações de instalação do cliente, remove esses produtos.

Produtos de segurança que não estão na lista de produtos suportados podem ser removidos usando a ferramenta
SEPprep.
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Table 38: Lista de produtos de segurança de terceiros que o Assistente de instalação do cliente remove

Versão Mais informações

14.3 RU1 Remoção de software de segurança de terceiros no Endpoint Protection 14.3 RU1
14.3 MP1 Na versão 14.3 MP1, a opção Desinstalar automaticamente o software de segurança de terceiros foi

removida do Symantec Endpoint Protection Manager. Em vez disso, use a ferramenta TPAR, localizada na
pasta Tools/TPAR da pasta de download do Symantec Endpoint Protection. 
O leia-me está localizado em:
About the third-party security software removal feature in Symantec Endpoint Protection (em inglês)
Se você tiver o Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 MP1 e precisar criar um pacote
de instalação para um cliente da versão 14.0 para a 14.3, será possível exibir e usar a
opção Desinstalar automaticamente o software de segurança de terceiros adicionando
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true ao arquivo conf.properties e reiniciando o
serviço do servidor de gerenciamento.

Da versão 14.0 para a
14.3

Remoção de software de segurança de terceiros no Endpoint Protection 14

Mais informações

• Como desinstalar o software de segurança existente
• Sobre como instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection

Remoção de software de segurança de terceiros no Symantec Endpoint
Protection 14.3 RU1 e posterior
A tabela a seguir lista os produtos de terceiros e as versões de produto que o Symantec Endpoint Protection (SEP) pode
remover antes da instalação do pacote de instalação do cliente. O pacote de instalação do cliente remove qualquer
versão do produto.

Table 39: Lista de produtos de segurança de terceiros que o Assistente de instalação do cliente na versão 14.3
RU2 remove

Configuração Descrição

Avast AntiVirus
AVG AVG  Internet Security Business Edition 2013
ESET ESET Smart Security
Kaspersky Kaspersky AntiVirus

Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Security Center Network Agent

McAfee McAfee Scan Enterprise

Table 40: Lista de produtos de segurança de terceiros que o Assistente de instalação do cliente na versão 14.3
RU1 remove

Configuração Descrição

Avast AntiVirus
AVG AVG Protection
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Configuração Descrição

ESET ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security
ESET Remote Administrator Agent

F-Secure F-Secure Anti-Spyware
F-Secure Anti-Spyware Scanner
F-Secure Anti-Virus Client Security Installer
F-Secure Automatic Update Agent
F-Secure Backweb
F-Secure Browsing Protection
F-Secure CustomizationSetup
F-Secure DAAS2
F-Secure Device Control
F-Secure Diagnostics
F-Secure E-mail Scanning
F-Secure FWES
F-Secure GateKeeper Interface
F-Secure Gemini F-Secure GUI F-Secure Help
F-Secure HIPS
F-Secure Internet Shield
F-Secure Localization API
F-Secure Management Agent
F-Secure Management Extensions
F-Secure NAC Support
F-Secure NAP Support
F-Secure NIF
F-Secure Offload Scanning Agent
F-Secure ORSP Client
F-Secure Policy Manager Support
F-Secure Protocol Scanner
F-Secure Safe Banking Popup
F-Secure Sidegrade Support
F-Secure Software Updater
F-Secure System File Update
F-Secure TNB
F-Secure Uninstall
F-Secure Anti-Virus

Kaspersky Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky AES Encryption Module
Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers
Kaspersky Security for Windows Servers
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations
Kaspersky PURE
Kaspersky Small Office Security
Kaspersky AntiVirus/Kaspersky Internet Security
Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Console Plug-in
Kaspersky Anti-Virus SOS
Kaspersky Security Center Network Agent
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Configuração Descrição

McAfee McAfee Endpoint Security Web Control
McAfee Endpoint Security Firewall
McAfee Endpoint Security Threat Prevention
McAfee Endpoint Security Platform
McAfee Desktop Firewall
McAfee VirusScan Enterprise
McAfee Firewall Protection Service
McAfee Virus and Spyware Protection Service
McAfee Browser Protection Service
McAfee SiteAdvisor Enterprise
McAfee Agent
McAfee Product Improvement Program
McAfee Host Intrusion Prevention

Sophos Sophos Endpoint Agent
Sophos Patch Agent
Sophos Network Threat Protection
Sophos System Protection
Sophos Client Firewall
Sophos Anti-Virus
Sophos Exploit Prevention
Sophos Remote Management System
Sophos AutoUpdate
Sophos Endpoint Defense

Trend Micro Trend Micro OfficeScan Agent

Com a versão 14.3 MP1 e posteriores do SEPM (Symantec Endpoint Protection Manager), não é mais possível criar
um pacote de instalação que use a opção Desinstalar automaticamente o software de segurança de terceiros
existente da caixa de diálogo Configurações de instalação do cliente.Em vez disso, use TPAR.No entanto, se tiver um
SEPM 14.3 MP1 e estiver criando um pacote de instalação para um cliente do SEP mais antigo do que o 14.3 MP1, você
poderá usar o recurso, mas terá que adicionar scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true ao arquivo
conf.properties e, em seguida, reiniciar os serviços do servidor de gerenciamento.Essa ação reexibe a caixa de seleção.A
opção funciona somente para os clientes das versões 14.0 a 14.3, já que eles ainda têm o recurso no cliente.

Para reiniciar computadores-cliente no Symantec Endpoint Protection Manager
Você precisa reiniciar os computadores-cliente Windows depois de instalar o software-cliente. Por padrão, os
computadores-cliente Windows são reiniciados automaticamente após a instalação, embora o usuário possa atrasar o
reinício até um período pré-agendado durante a noite. Para exportar ou implementar o pacote de instalação, defina as
configurações de instalação do cliente Windows para personalizar o reinício após a instalação. Você pode configurar as
opções de reinício em um grupo para controlar como é feito o reinício dos computadores cliente após uma correção de
risco ou um download de um novo cliente.

Os computadores cliente Mac solicitam o reinício após a instalação. Se você enviar o pacote de cliente e ninguém estiver
conectado no computador Mac, um reinício de hardware ocorrerá automaticamente quando a instalação for concluída.
Você não pode personalizar essa configuração.

Os computadores-cliente Linux não exigem reinício e não são reiniciados automaticamente após a instalação.

Você também pode reiniciar os computadores-cliente Mac e Windows a qualquer momento executando um comando de
reinício no servidor de gerenciamento. Você não pode reiniciar o cliente Linux com um comando de reinício no servidor
de gerenciamento. Você tem a opção de agendar os computadores-cliente Windows para reiniciar durante um período
que seja conveniente para os usuários. Você pode forçar um reinício imediato ou dar aos usuários a opção de atrasá-
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lo. Quando você enviar um comando de reinício a um computador-cliente Mac, ele executará sempre um reinício de
hardware.

1. Para configurar a correção de riscos e as novas opções de reinício de download de um cliente em computadores
cliente Windows, no console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione um grupo e clique em Políticas.

3. Na guia Políticas, clique em Configurações gerais.

4. Na caixa de diálogo Configurações gerais, na guia Configurações de reinicialização, selecione o agendamento e
o método de reinicialização.

Algumas opções de reinicialização aplicam-se somente aos clientes Windows. Para obter detalhes, consulte a ajuda
contextual.

Você também pode adicionar uma notificação que seja exibida no computador-cliente antes que o reinício ocorra. A
mensagem padrão diz ao usuário que a correção de um risco à segurança ou um download de conteúdo novo exigem
um reinício.

5. Clique em OK.

6. Para reiniciar um computador cliente selecionado, no console, clique em Clientes.

7. Na página Clientes, na guia Clientes, selecione um grupo.

8. Na guia Clientes, selecione um cliente, clique com o botão direito do mouse em Executar comando nos
computadores e em Reiniciar computadores cliente.

9. Clique em Sim, especifique as opções de reinicialização necessárias e clique em OK.

Algumas opções de reinicialização aplicam-se somente aos clientes Windows. Para obter detalhes, consulte a ajuda
contextual.

10. Para reiniciar os computadores cliente em um grupo selecionado, no console, clique em Clientes.

11. Na página Clientes, na guia Clientes, selecione um grupo, clique em Executar comando no grupo e clique em
Reiniciar computadores cliente.

12. Clique em Sim, especifique as opções de reinicialização necessárias e clique em OK.

Algumas opções de reinicialização aplicam-se somente aos clientes Windows. Para obter detalhes, consulte a ajuda
contextual.

Mais informações

• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
• Quais são os comandos que você pode executar em computadores cliente?
• Como executar comandos em computadores cliente usando o console
• Como preparar a instalação do cliente

Sobre clientes gerenciados e não gerenciados
Instale o software-cliente como um cliente gerenciado ou como um cliente não gerenciado. Na maioria dos casos, você
deve instalar um cliente gerenciado. Instale um cliente não gerenciado, de forma que o usuário tenha mais controle sobre
o computador, como um computador de teste, ou se o computador estiver primariamente em um local externo. Certifique-
se de que os usuários do cliente não gerenciado tenham o nível apropriado de conhecimento para especificar todas as
configurações de segurança que forem diferentes das configurações padrão.

Você pode converter um cliente não gerenciado a um cliente gerenciado substituindo posteriormente o arquivo de
comunicação cliente-servidor no computador-cliente.
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Table 41: Diferenças entre um cliente gerenciado e um não gerenciado

Tipo Descrição

Cliente gerenciado Clientes gerenciados se conectam ao Symantec Endpoint Protection Manager. Você administra os
computadores-cliente pelo console do Symantec Endpoint Protection Manager. Você usa o console para
atualizar o software cliente, as políticas de segurança e as definições de vírus nos computadores cliente
gerenciados.
O cliente gerenciado pode receber atualizações de conteúdo do Symantec Endpoint Protection Manager,
de GUPs, da Internet e do LiveUpdate.
Na maioria dos casos, instale o software-cliente como um cliente gerenciado.
Você pode instalar um cliente gerenciado das seguintes maneiras:
• Durante a instalação inicial do produto
• Do console após a instalação
Os recursos gerenciados na nuvem da versão 14.0.1 ou posterior exigem um cliente gerenciado.

Cliente não gerenciado O usuário de computador primário deve administrar o computador-cliente. Um cliente não gerenciado não
se conecta ao Symantec Endpoint Protection Manager e não pode ser administrado através do console.
Na maioria dos casos, os clientes não gerenciados se conectam a sua rede de modo intermitente ou não
se conecta. O usuário de computador primário deve atualizar o software-cliente, as políticas de segurança
e as definições de vírus no computador-cliente não gerenciado.
O cliente não gerenciado pode receber atualizações de conteúdo da Internet e do LiveUpdate. Você deve
atualizar o conteúdo em cada cliente individualmente.Consulte:
• Como obter um pacote de instalação do cliente não gerenciado
• Como instalar um cliente não gerenciado de Windows

Mais informações

• Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?
• Como substituo o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor no computador cliente?
• Como preparar a instalação do cliente

Como obter um pacote de instalação do cliente não gerenciado
É possível obter o pacote de instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection não gerenciado de uma das
seguintes maneiras:

• Faça download de um instalador de cliente autônomo do Portal de suporte da Broadcom.
• Copie uma pasta de dentro do arquivo de instalação completo do Portal de suporte da Broadcom.
• Exportar um cliente não gerenciado do Symantec Endpoint Protection Manager com as políticas e configurações

padrão ou com políticas e configurações personalizadas.

NOTE

Para orientação de como fazer download do software, consulte:

Fazer download da versão mais recente do Symantec Endpoint Protection

Para fazer download do instalador de cliente autônomo

1. Acesse o portal de suporte Broadcom.
2. Faça download do seguinte arquivo:

Symantec_Endpoint_Protection_versão_All_Clients_lang.zip
Onde versão é o número da versão e lang é o idioma, como EN para inglês.

3. Extraia o conteúdo do arquivo no seu disco rígido.
4. Dependendo do sistema operacional no qual desejar instalar o cliente, execute uma das seguintes ações:
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– Para Windows: Copie o arquivo executável de 32 ou de 64 bits no computador de destino.
– Para Mac: Copie o arquivo .zip de cliente Mac no computador de destino.
– Para Linux: Copie o arquivo .zip de cliente do Linux no computador de destino.

NOTE
O Symantec Agent ou o Symantec Endpoint Protection para Linux 14.3 RU1 e posterior não podem ser
executados como um cliente não gerenciado.

Para copiar a pasta do arquivo de instalação completo

1. Acesse o portal de suporte Broadcom.
2. Faça download do seguinte arquivo:

Symantec_Endpoint_Protection_versão_Full_Installation_lang.exe
Onde versão é o número da versão e lang é o idioma.

3. Clique duas vezes no arquivo para extrair seu conteúdo.
4. Proceda de uma das seguintes maneiras:

– Para as versões 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) ou posteriores, o arquivo é extraído em C:\Users\nome do
usuário\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, em que XXXXXXXXX representa uma string aleatória de
letras e números. Navegue até essa pasta. Não feche o menu de instalação.

– Para versões anteriores à 14.2 MP1a (14.2.1023.0100), digite ou procure uma pasta para fazer a extração e clique
em Extrair. Quando a extração for concluída, navegue até essa pasta.

5. Dependendo do sistema operacional no qual desejar instalar o cliente, execute uma das seguintes ações:
– Para Windows: Copie a pasta SEP (32 bits) ou SEPx64 (64 bits) no computador de destino.
– Para Mac: Copie a pasta SEP_MAC no computador de destino.
– Para Linux: Copie a pasta SEP_LINUX no computador de destino.

Para exportar um cliente não gerenciado do Symantec Endpoint Protection Manager

1. Faça logon no Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Proceda de uma das seguintes maneiras:

– Exporte um cliente não gerenciado do Symantec Endpoint Protection Manager com as políticas e configurações
padrão.Consulte:
Como exportar pacotes de instalação do cliente

– Exporte um cliente não gerenciado do Symantec Endpoint Protection Manager com as políticas e configurações
personalizadas. Para obter recomendações, consulte:
Recommended policies and settings for unmanaged client installation packages (em inglês)
Não é possível exportar um cliente Mac não gerenciado com políticas de grupo.
Agora, você poderá instalar o cliente não gerenciado para Windows, Mac ou Linux.
Se o arquivo for .zip, você deverá extrair todo o conteúdo antes da instalação.

Mais informações

• Como instalar um cliente não gerenciado de Windows
• Sobre clientes gerenciados e não gerenciados

Para instalar um cliente não gerenciado de Windows
Um cliente não gerenciado (ou autogerenciado) normalmente dá ao usuário um controle maior das configurações do
Symantec Endpoint Protection usando a interface de usuário do cliente. Geralmente, um cliente do Symantec Endpoint
Protection não gerenciado é instalado diretamente em um computador Windows, e a instalação exige uma entrada do
usuário para ser concluída.Consulte:

• Sobre clientes gerenciados e não gerenciados
• Como obter um pacote de instalação do cliente não gerenciado
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NOTE

Quando você instalar um pacote de instalação do cliente Windows gerenciado diretamente no computador-
cliente, as etapas para instalar são semelhantes. Apenas uma instalação no modo Interativo requer entrada
do usuário. As opções de configuração da instalação do cliente Mostrar apenas barra de progresso e
Silencioso não exigem a entrada do usuário.

NOTE

Os pacotes de cliente não gerenciados que são configurados com políticas personalizadas podem não exibir,
durante a instalação, alguns painéis que estão descritos. Se você não vir o painel de instalação descrito na
etapa do procedimento, pule para a próxima etapa.

Para instalar um cliente Windows não gerenciado

1. Clique duas vezes em Setup.exe, depois clique em Avançar.
2. No painel Contrato de licença, clique em Aceito os termos do contrato de licença e depois clique em Avançar.
3. No painel Tipo de instalação, clique em uma das seguintes opções:

Clique em Típica para as opções as mais comuns e clique em Avançar.
Clique em Personalizada para configurar sua instalação e clique em Avançar.
– No painel de Tipo de instalação, escolha se fará download de definições da nuvem ou localmente (rede obscura).
– No painel de instalação personalizada, escolha os recursos que você deseja instalar no computador. O recurso

com um X vermelho não é instalado.
Para obter mais informações, consulte:
– Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
– Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

4. Se o Assistente de instalação solicitar, clique em Ativar o Auto-Protect e Executar o LiveUpdate e clique em
Avançar.

5. Nos painéis File Reputation Data Submission e Coleta de dados, desmarque a caixa se não desejar fornecer
dados do pseudônimo à Symantec e clique em Install.
Um cliente não gerenciado não enviará dados sem uma licença paga, mesmo se você deixar a caixa marcada.

6. No painel Assistente concluído, clique em Concluir.

Mais informações

• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
• Como preparar a instalação do cliente

Sobre como instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection
Você pode desinstalar a instalação existente do cliente no computador cliente antes que a instalação do Symantec
Endpoint Protection comece. Esse recurso é comparável ao utilitário CleanWipe; portanto, você não deve ativá-lo para
todas as implementações. Em vez disso, você deve somente usar esse recurso para remover instalações corrompidas ou
em mau funcionamento do cliente Symantec Endpoint Protection.

Antes de usar o recurso Remover software existente do cliente do Symantec Endpoint Protection que não pode ser
desinstalado, esteja ciente dessas informações importantes:
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• Esse recurso pode remover todas as versões do Symantec Endpoint Protection, até e incluindo a versão do pacote de
instalação que você criou.

• Esse recurso não pode desinstalar uma versão do Symantec Endpoint Protection mais recente do que a do pacote de
instalação com qual você o inclui. Por exemplo, você não pode usar esse recurso durante uma reversão planejada.

• Se você implementar o tipo errado de pacote com esse recurso ativado, a remoção não será executada. Por
exemplo, se você implementar um pacote de 32 bits a um computador de 64 bits, não será possível instalar.
Consequentemente, a instalação existente do Symantec Endpoint Protection não é removida.

• Você não pode usar esse recurso com uma instalação que use o arquivo.msi diretamente, como por uma
implementação de GPO.

• Esse recurso não funciona com uma atualização manual ou uma Atualização automática.Use esse recurso apenas
com uma instalação nova.

• Esse recurso não remove o Symantec Endpoint Protection Manager.
• Essa opção somente remove o Windows LiveUpdate se nenhum outro produto da Symantec usá-lo.
• No computador-cliente, esse recurso é executado silenciosamente e não exibe nenhuma tela de status ou interface do

usuário.
• Essa opção força o tipo de instalação para Silenciosa.
• O computador reinicia automaticamente após a conclusão da remoção. Não é possível configurar essa reinicialização

para ser adiada ou ignorada.

Mais informações

• Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente
• Fazer download da ferramenta de remoção CleanWipe para desinstalar o Endpoint Protection
• Remoção de software de segurança de terceiros no Endpoint Protection 14

Para desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows
Você pode desinstalar o cliente Windows com as seguintes opções:

• Ao usar o painel de controle do Windows para remover um aplicativo, tipicamente Programas e Recursos.
• Ao configurar e implementar um pacote de instalação do cliente personalizado que remova o cliente do Symantec

Endpoint Protection (a partir da versão 14). Use esse método somente se a desinstalação com o painel de controle do
Windows não funciona.Consulte:
Sobre o recurso de remoção da pré-instalação do cliente Symantec Endpoint Protection

• Para ver métodos alternativos de desinstalação do Symantec Endpoint Protection Manager e outros componentes,
consulte:
Desinstalar o Symantec Endpoint Protection

Se o software-cliente do Symantec Endpoint Protection usar uma política que bloqueia os dispositivos de hardware,
a política bloqueará os dispositivos depois que você desinstalar o software. Se você não desativar o controle de
dispositivos pela política antes de desinstalar, use o Gerenciador de dispositivos do Windows para desbloquear os
dispositivos.

Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows
1. No console, na página Administrador, clique em Pacotes de instalação e em Configurações de instalação do

cliente.

2. Em Tarefas, clique em Adicionar configurações de instalação do cliente.

NOTE

Se tive criado uma definição personalizada das Configurações de instalação do cliente, você poderá
modificá-las em Tarefas e depois clicando em Editar configurações de instalação do cliente. Modificar
uma configuração personalizada existente não modifica pacotes de instalação exportados previamente.
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3. Na guia Configurações básicas, marque Remover software existente do cliente do Symantec Endpoint
Protection que não pode ser desinstalado.

4. Leia a mensagem e clique em OK.

5. Clique em OK.

Mais informações

• Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac
• Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux

Para desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac
Desinstale o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac por meio do ícone do cliente na barra de menus. A
desinstalação do cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac exige credenciais de usuário administrativas.

NOTE
Após desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection, você será solicitado a reiniciar o computador
cliente para concluir a desinstalação. Certifique-se de salvar todo o trabalho inacabado ou fechar todos os
aplicativos abertos antes de começar.

Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac

1. No computador cliente Mac, abra o cliente do Symantec Endpoint Protection e clique em Symantec Endpoint
Protection > Desinstalar Symantec Endpoint Protection.

2. Clique em Desinstalar novamente para começar a desinstalação.

3. Para instalar uma ferramenta auxiliar necessária à desinstalação do cliente do Symantec Endpoint Protection, digite o
nome de usuário e a senha do administrador do Mac e clique em Instalar Auxiliar.

4. Na caixa de diálogo Symantec Endpoint Protection está tentando modificar uma Extensão do Sistema, digite o
nome de usuário e a senha de administrador do Mac e, em seguida, clique em OK.

Você também pode ser solicitado a digitar uma senha para desinstalar o cliente. Essa senha pode ser diferente da
senha administrativa do Mac.

5. Uma vez que a desinstalação tenha sido concluída, clique em Reiniciar Agora.

Se a desinstalação falhar, talvez seja necessário usar um método alternativo para desinstalá-lo. Consulte:

Desinstalar o Symantec Endpoint Protection

Como desinstalar o agente do Linux da Symantec ou o cliente do Symantec
Endpoint Protection para Linux
Você desinstala o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux com o script fornecido pela instalação.

NOTE

Você deve ter privilégios de superusuário para desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection no
computador Linux. O procedimento usa sudo para demonstrar esta elevação de privilégio.

Versão 14.3 RU1 e posterior: como desinstalar o agente do Linux da Symantec

1. No computador Linux, abra uma janela de aplicativo terminal.
2. Vá para o seguinte diretório:

/usr/lib/symantec/
3. Execute o seguinte script integrado para desinstalar o Symantec Agent for Linux:

./uninstall.sh
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4. Reinicialize o computador depois que a desinstalação for concluída e que o prompt de reinicialização for exibido.
Observe que o script uninstall.sh removerá todos os componentes do Symantec Agent for Linux (sdcss-caf,
sdcss-sepagent e sdcss-kmod).
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Executando ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec; versão 2.2.4.41)
Desinstalando o Symantec Agent for Linux (SEPM) ...
Removendo os pacotes sdcss-caf, sdcss-sepagent, sdcss-kmod, sdcss-scripts
Symantec Agent for Linux (SEPM) desinstalado com êxito.
É necessário reinicializar para concluir a desinstalação.
Reinicialize sua máquina assim que possível.

Versão 14.3 MP1 e anterior: como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux

1. No computador Linux, abra uma janela de aplicativo terminal.

2. Navegue até a pasta de instalação do Symantec Endpoint Protection com o comando:

cd /opt/Symantec/symantec_antivirus

O caminho é o caminho de instalação do padrão.

3. Use o script incorporado para desinstalar o Symantec Endpoint Protection com o comando a seguir:

sudo ./uninstall.sh

Digite sua senha se solicitado.

Este script inicia a desinstalação dos componentes do Symantec Endpoint Protection.

4. No prompt, digite S e pressione Enter.

A desinstalação será concluída quando o prompt de comando retornar.

NOTE

Em alguns sistemas operacionais, se os arquivos do cliente do Symantec Endpoint Protection forem o único
conteúdo da pasta /opt, o script do desinstalador excluirá também /opt. Para recriar esta pasta, digite o
comando a seguir: sudo mkdir /opt

Para desinstalar usando um gerenciador de pacotes ou de software, consulte a documentação específica a sua
distribuição Linux.
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Como atualizar e migrar para a release mais recente do
Symantec Endpoint Protection (SEP)

Saiba como atualizar para a release mais recente do Symantec Endpoint Protection.

Use este tópico para atualizar para a release mais recente do SEP 14.x e aproveitar os novos recursos.Essas
informações são específicas para atualizar o software nos ambientes em que uma versão compatível do produto já está
instalada.

Para fazer o upgrade, revise as seguintes informações:

• Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection
• Problemas conhecidos e soluções alternativas
• O que há de novo em todas as releases do Symantec Endpoint Protection 14.x
• Caminhos de atualização compatíveis e incompatíveis com a versão mais recente do Symantec Endpoint Protection

14.x
• Symantec Endpoint Protection 14 Migration Considerations (em inglês)

Table 42: Processo para fazer upgrade do Symantec Endpoint Protection

Tarefa Descrição

Etapa 1: Faça download da versão
mais recente no Download Center
da Broadcom

Para obter links e informações, consulte:
Fazer download da versão mais recente do software da Symantec
Antes de atualizar os clientes do SEPM (Symantec Endpoint Protection Manager) e do
Symantec Endpoint Protection, certifique-se de maximizar a proteção da rede durante a
atualização, seguindo estas práticas recomendadas:
• A Symantec recomenda que você não faça instalações de produtos de terceiros

simultaneamente à atualização do Symantec Endpoint Protection. A instalação de softwares
de terceiros que façam alterações no nível da rede ou do sistema poderá causar resultados
indesejáveis ao atualizar o Symantec Endpoint Protection.

• Se possível, reinicie os computadores cliente antes de instalar ou atualizar o Symantec
Endpoint Protection.

• A Symantec recomenda que você atualize a rede inteira para a versão atual do Symantec
Endpoint Protection, em vez de gerenciar várias versões.

Para obter mais informações, consulte:
Práticas recomendadas do upgrade para o Endpoint Protection 14.x

Etapa 2: Fazer backup do banco de
dados e preparar a recuperação de
falhas

Faça backup do banco de dados, dos logs e do arquivo de recuperação que o Symantec
Endpoint Protection Manager usa para garantir a integridade dos dados do cliente.Essas etapas
serão diferentes, dependendo da versão.Consulte:
Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Etapa 3: Interromper a relação de
replicação

Se o servidor de gerenciamento que você deseja atualizar for replicado em outros servidores de
gerenciamento, interrompa a relação de replicação. Resultados imprevisíveis poderão ocorrer
se o parceiro de replicação iniciar a replicação durante o upgrade.

Note: Interromper o relacionamento entre os servidores de gerenciamento não é o mesmo
que remover o parceiro de replicação. Não é recomendável excluir totalmente o parceiro de
replicação.

Se você não usar a replicação entre os servidores de gerenciamento, poderá ignorar esta
etapa.
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Tarefa Descrição

Etapa 3: Interromper o serviço do
Symantec Endpoint Protection
Manager

Você deve interromper manualmente o serviço do servidor de gerenciamento em todos os sites
antes de instalar uma versão mais nova.O serviço do servidor de gerenciamento interrompe o
serviço do Syslog ou serviço semelhante que esteja sendo executado no SEPM e que possa
bloquear arquivos ou pastas do SEPM e fazer com que a atualização falhe.Após a atualização,
o servidor de gerenciamento iniciará automaticamente o serviço.

Note: Se o servidor de gerenciamento for replicado com outros servidores de gerenciamento,
certifique-se de que a replicação não ocorra durante o período em que você atualizar o SEPM e
que o serviço do servidor de gerenciamento seja interrompido.Consulte:

Note: Como impedir a replicação durante uma atualização

Etapa 4: Fazer o upgrade do
software do Symantec Endpoint
Protection Manager

Instale a nova versão do Symantec Endpoint Protection Manager sobrepondo a versão
existente em todos os sites da rede. A versão existente é detectada automaticamente e todas
as configurações são salvas durante o upgrade.Consulte:
• Como fazer upgrade de um servidor de gerenciamento
• Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
Se você tiver registrado um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no console
de nuvem do ICDm (gerenciamento híbrido) antes da atualização, o domínio permanecerá
registrado durante o processo de atualização.Você também poderá registrar qualquer domínio
após a atualização.Consulte:
Como registrar um domínio no console de nuvem por meio do Symantec Endpoint Protection
Manager

Etapa 5: Restaurar a relação de
replicação após o upgrade

Se o servidor de gerenciamento que você atualizou for replicado em outros servidores de
gerenciamento, restaure a relação de replicação. Consulte:
Como desativar a replicação e restaurar a replicação antes e depois de um upgrade
Se você não usar a replicação entre os servidores de gerenciamento, poderá ignorar esta
etapa.
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Tarefa Descrição

Etapa 5: Atualizar o software cliente
da Symantec

Não é necessário desinstalar os clientes anteriores antes de instalar a nova versão. O processo
de instalação de um produto sobre outro salva as configurações do cliente e atualiza o cliente
para a versão mais recente.Primeiro, você deve atualizar um grupo com um pequeno número
de computadores de teste antes de atualizar a rede de produção inteira.
Se você usar os clientes como Provedores de atualizações do grupo, deverá atualizá-los
primeiro. Consulte:
Como fazer upgrade de provedores de atualizações de grupos
Analise as etapas aplicáveis nos seguintes tópicos:
• Como preparar a instalação do cliente
• Como preparar computadores Windows e Mac para implementação remota
Em seguida, escolha um dos métodos disponíveis para atualizar os clientes:
• Atualização automática: A Atualização automática é a maneira mais fácil de atualizar o

software cliente Windows e Mac nos grupos.
Atribua pacotes de clientes a grupos no servidor de gerenciamento manualmente ou por
meio do assistente Fazer upgrade de clientes com pacote. Nenhuma ação é necessária
da sua parte para concluir o processo de atualização. Consulte:
Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática
A Atualização automática não oferece suporte ao Symantec Agent for Linux 14.3 RU1.

• Arquivo de instalação: faça download do arquivo de instalação do cliente no Download
Center da Broadcom.
Para obter links e informações, consulte:
Fazer download da versão mais recente do software da Symantec

• Assistente de Implementação de Cliente: Execute o Assistente de Implementação de
Cliente no servidor de gerenciamento. Este assistente o orienta durante a criação de um
pacote de cliente que pode ser implantado por um link e por email, por envio remoto ou que
pode ser salvo para uma instalação local posterior. Você também pode implantar o usando
ferramentas de terceiros. Consulte:
Para escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente

Práticas recomendadas do upgrade para o Endpoint Protection 14.x
Ao fazer upgrade, siga as melhores práticas recomendadas e esteja ciente de qualquer problema ou risco potencial.

Os seguintes recursos ajudam a planejar e executar um upgrade ideal para a versão atual do Symantec Endpoint
Protection (SEP):

• Benefícios de fazer upgrade para a versão mais recente
• Informações importantes para a versão mais recente
• Coisas que devem ser conhecidas antes de começar
• Práticas recomendadas
• FAQ (Frequently Asked Questions - Perguntas frequentes)

Benefícios de fazer upgrade para a versão mais recente

Para obter os últimos recursos de segurança, suporte do sistema operacional e correções de clientes, faça upgrade para
a versão mais recente. Para obter informações sobre os recursos que cada versão oferece, consulte:

O que há de novo em todas as releases do Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.x
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Informações importantes para a versão mais recente

Table 43: Informações importantes para a versão mais recente

Requisitos do sistema e
notas de versão

Revise o seguinte conteúdo cuidadosamente antes de fazer upgrade:
Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection
Antes de atualizar, use a Symantec Diagnostic Tool para determinar se os computadores atendem aos
requisitos mínimos do sistema.Consulte:
Download SymDiag to detect product issues (em inglês)
Se você planeja atualizar o sistema operacional, certifique-se de primeiro atualizar o Symantec Endpoint
Protection para uma versão que ofereça suporte ao sistema operacional. Deixar uma versão não
suportada do Symantec Endpoint Protection em vigor quando você faz o upgrade do sistema operacional
pode ter resultados inesperados.

Caminhos de upgrade
suportados e não
suportados

Certifique-se de que a versão instalada atualmente possa ser migrada ou atualizada para a nova versão.
Revise o seguinte:
• Caminhos de upgrade suportados e não suportados com a versão mais recente do Symantec Endpoint

Protection 14.x

Informações importantes
de upgrade e instalação

• Os clientes do Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 não podem ser gerenciados por uma versão
14.3 RU1 MP1 ou anterior do Symantec Endpoint Protection Manager.

• Em um upgrade para a versão 14.3 RU1 ou posterior, o banco de dados padrão do Microsoft SQL
Server Express substitui o banco de dados incorporado. O tamanho máximo do banco de dados é 10
GB.

• Para fazer um upgrade para o 14.2 ou posterior, as políticas de firewall não poderão incorporar as
alterações para o IPv6 se alguns nomes padrão foram alterados. Os nomes padrão incluem os nomes
das políticas padrão e os nomes de regras padrão. Se as regras não puderem ser atualizadas durante
o upgrade, as opções do IPv6 não serão exibidas. As novas políticas ou regras criadas após o upgrade
não serão afetadas.
Se possível, reverta todos os nomes alterados de volta ao padrão. Caso contrário, verifique se todas
as regras personalizadas que você adicionou a uma política padrão não bloqueiam a comunicação
IPv6 de alguma maneira. Também faça essa verificação para as novas políticas ou regras que você
adicionar.
Essas ações evitam problemas com comunicações do IPv6.

• Você não poderá fazer o upgrade dos clientes legados do Symantec Endpoint Protection para a
versão 14.2 ou posterior se a rede usar somente as comunicações IPv6. Nesse contexto, os clientes
legados são clientes do Symantec Endpoint Protection com uma versão anterior à 14.2. Essas versões
anteriores do cliente não oferecem suporte à comunicação IPv6, de modo que a atualização pode
resultar em problemas de comunicação com o Symantec Endpoint Protection Manager.
Faça o upgrade dos clientes para a versão 14.2 antes de mover os ambientes para uma rede IPv6
pura. Como alternativa, desinstale as versões legadas e implemente um novo pacote do 14.2 ou
posterior nesses computadores-cliente.

• Caso o Symantec Endpoint Protection use um banco de dados SQL Server e seu ambiente use
somente TLS 1.2, certifique-se de que o SQL Server seja compatível com TLS 1.2. Talvez seja
necessário aplicar um patch ao SQL Server. Consulte:
Suporte a TLS 1.2 para o Microsoft SQL Server
Essa recomendação se aplica ao SQL Server 2008, 2012 e 2014.

• Novas instalações do Symantec Endpoint Protection Manager permitem comunicações seguras entre
os clientes e o console de gerenciamento. O upgrade mantém a configuração da comunicação atual.

Coisas a saber antes de começar

A tabela a seguir lista as tarefas de manutenção de rotina recomendadas que devem ser executadas antes da
atualização. A manutenção pode incluir verificações de erros de disco, desfragmentação da unidade de disco rígido ou
outra verificação de saúde rotineira.
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Table 44: Tarefas de manutenção de rotina recomendadas

Espaço em disco
insuficiente

Certifique-se de que o servidor de gerenciamento tenha espaço em disco suficiente para executar o
upgrade. Para um upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager com êxito, o espaço livre deve ser
pelo menos três vezes o tamanho do banco de dados. Consulte os requisitos do sistema para o espaço
livre que é exigido para instalar o Symantec Endpoint Protection cliente.Consulte:
Como aumentar o espaço em disco disponível no Symantec Endpoint Protection Manager antes de um
upgrade.

Servidores proxy Assegure-se de fazer as exclusões apropriadas a qualquer firewall ou proxy periférico para garantir uma
comunicação bem-sucedida com todos os servidores da Symantec.Consulte:
URLs que permitem que o SEP e o SES se conectem aos servidores Symantec

Exclusões da verificação Você pode precisar criar exclusões adicionais da verificação antes de implementar o upgrade do
cliente.Consulte:
• What scan exclusions should be applied to all Windows clustered server nodes? (em inglês)
• About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec

products (em inglês)
• Best practices for virtualization (em inglês)
• Como excluir riscos conhecidos das verificações de vírus e spyware em clientes Windows

Etapas para o upgrade Para obter informações gerais sobre como fazer upgrade do Symantec Endpoint Protection, consulte:
Como atualizar e migrar para a release mais recente do Symantec Endpoint Protection (SEP)

Fazendo upgrade para
idiomas não suportados

A partir da versão 14.3 RU2, o SEPM (Symantec Endpoint Protection Manager) e os clientes são
traduzidos em apenas cinco idiomas: inglês, português do Brasil, francês, japonês e espanhol. Quando
você faz upgrade do SEPM de um idioma não suportado, o SEPM faz upgrade automaticamente para o
inglês.
Se desejar fazer upgrade para outro idioma suportado, por exemplo, de tcheco para francês, antes de
fazer upgrade, consulte:
Fazendo upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2+ para um idioma suportado
Para fazer upgrade de um idioma não suportado no cliente Windows, consulte:
Para fazer o upgrade do software cliente com a Atualização automática

Práticas recomendadas

Table 45: Práticas recomendadas

Fazer backup antes de
fazer upgrade

Como prática recomendada, faça backup sempre do banco de dados do Symantec Endpoint Protection
Manager antes de um upgrade.Consulte:
Para fazer backup de logs e banco de dados

Atualização automática Use o assistente Fazer upgrade de clientes com pacote para atualizar os clientes Windows e Mac
existentes.
É recomendável agendar a Atualização automática para após o horário comercial, devido ao possível
uso da largura de banda. Você pode armazenar temporariamente os pacotes de cliente em um servidor
web e depois executar o assistente Fazer upgrade de clientes com pacote. Há métodos alternativos
para implementar também o pacote do upgrade, como usando o Assistente de Implementação de
cliente.Consulte:
Para fazer o upgrade do software cliente com a Atualização automática
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Nova instalação do
Symantec Endpoint
Protection Manager

É possível usar o pacote de atualização de comunicação para conectar clientes existentes a uma nova
instalação do Symantec Endpoint Protection Manager. Por exemplo, se você desarmar um servidor
existente e instalar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor novo em vez disso. Crie
uma configuração da instalação do cliente que redefina as configurações de comunicação entre cliente
e servidor e implemente o pacote de atualização de comunicação da mesma maneira que é feito nos
clientes: Ajuda > Página de introdução > Instalar software cliente em computadores.
Você também pode redefinir as configurações de comunicação de cliente-servidor para computadores Mac
com uma configuração de instalação do cliente.
Depois que os clientes estão conectados, você pode fazer o upgrade dos clientes com a Atualização
automática.Consulte:
Sobre as configurações da instalação do cliente Windows

Virtualização Os clientes Symantec Endpoint Protection podem ser usados para proteger instâncias virtuais dos
sistemas operacionais suportados.
O Symantec Endpoint Protection Manager pode ser instalado e gerenciado em instâncias virtuais
dos sistemas operacionais suportados. O Symantec Endpoint Protection inclui opções adicionais
de gerenciamento para clientes virtuais, como o Cache compartilhado do Insight e uma opção de
configuração separada para apagar GVMs offline não persistentes.Consulte:
Best practices for virtualization in Symantec Endpoint Protection (em inglês)

Preparação da
recuperação após
desastres

Antes que você comece o upgrade, assegure-se de fazer o backup da instalação do Symantec Endpoint
Protection Manager atual usando técnicas de preparação da recuperação após desastres. Se o upgrade
falhar então, você poderá restaurar o Symantec Endpoint Protection Manager à funcionalidade mais
rapidamente.
Para recuperar uma instalação após uma falha, devido ao esquema do banco de dados e a outras
mudanças, você deve reinstalar usando a versão exata previamente em uso.Consulte:
Consulte Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection.

Perguntas frequentes (FAQs)

P: Onde obtenho a versão atual do Symantec Endpoint Protection?

R: No portal de suporte da Broadcom. Consulte a seguinte página para orientação:

Fazer download da versão mais recente do software da Symantec

Entre em contato com o suporte técnico para obter mais ajuda:

Symantec Endpoint Security

P: Como ativo minha licença?

R: Depois que você fizer login no Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Ajuda > Página de introdução, em
Tarefas obrigatórias.

P: Quais são os métodos do upgrade? Quando cada método deve ser usado?

R: Há muitos métodos disponíveis para fazer upgrade de clientes. Em segundo lugar, decida qual método é o mais
apropriado para a situação. Cada situação é diferente, então a Symantec fornece muitos métodos diferentes para realizar
esse objetivo:

• Atualização automática: atribua pacotes de clientes a grupos no console de gerenciamento manualmente ou por meio
do assistente Fazer upgrade de clientes com pacote.

• Instalação local do arquivo de instalação ou da mídia de instalação.
• Execute o Assistente de Implementação de cliente do console de gerenciamento. O Assistente de Implementação de

cliente orienta você pela criação de um pacote de cliente. Você pode então escolher implementar enviando por email
um link da Web aos usuários, por um envio remoto. Você também pode salvar o pacote para a instalação local ou com
uma ferramenta de implementação de terceiros.

Antes de começar, certifique-se de que os computadores cliente estejam prontos para receber um pacote de upgrade.
Consulte:
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Como gerenciar a instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection

P: Qual a ordem de migração recomendada? Do que fazer upgrade primeiro em meu ambiente?

R: A ordem recomendada de upgrade é a seguinte:

1. Symantec Endpoint Protection Managers
2. Provedores de atualizações do grupo
3. Os clientes restantes conforme a necessidade

P: Posso continuar a gerenciar clientes do Windows 2000 e do Symantec Endpoint Protection 11.x?

R: Não.

P: Como posso gerar uma lista das versões do Symantec Endpoint Protection instaladas em meu ambiente?

R: Gere essa lista usando Relatórios. Consulte:

Para gerar uma lista de versões do Symantec Endpoint Protection instaladas em sua rede

Caminhos de upgrade suportados e não suportados com a versão
mais recente do Symantec Endpoint Protection 14.x
Geralmente, todas as versões que aparecem antes da versão mais recente do Symantec Endpoint Protection na lista são
compatíveis. Contudo, você deve confirmar consultando as notas de versão para a versão específica.Consulte:

Release versions, notes, new fixes, and system requirements for Endpoint Security and all versions of Endpoint
Protection (em inglês)

Caminhos de upgrade suportados

• O Symantec Endpoint Protection Manager versão 12.1.6 MP10 e posterior com o banco de dados incorporado é
atualizado sem problemas com o banco de dados do Microsoft SQL Server Express, versão 14.3 RU1 MP1. As
atualizações do 12.1.6 MP9 e anteriores para a versão 14.3 RU1 MP1 estão bloqueadas.

• O upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager 14.x a partir do 12.1.x é realizado perfeitamente, exceto
quando não houver suporte, como: Windows Server 2003, sistemas operacionais de computador e sistemas
operacionais de 32 bits, bem como algumas versões do SQL Server.

• O upgrade do cliente do Symantec Endpoint Protection 14.x é realizado perfeitamente a partir de todas as versões do
cliente anteriores a 12.1 instaladas em sistemas operacionais suportados.Consulte:

Symantec Endpoint Protection 14 Migration Considerations (em inglês)

cliente Windows e Symantec Endpoint Protection Manager

As seguintes versões do Symantec Endpoint Protection Manager e do cliente Windows do Symantec Endpoint Protection
podem receber upgrade diretamente da versão atual:

• 11.x e Small Business Edition 12.0 (apenas clientes Symantec Endpoint Protection em sistemas operacionais
suportados)

• 12.1.x até 12.1.6 MP10
• 14, 14 MP1, 14 MP2
• 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
• 14.2, 14.2 MP1
• 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
• 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
• 14.3, 14.3 MP1
• 14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1, 14.3 RU2
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Cliente Mac

As seguintes versões do cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac podem receber upgrade diretamente para a
versão atual:

• 12.1.4 – 12.1.6 MP9
O cliente Mac não atualizou para a versão 12.1.6 MP10.

• 14, 14 MP1, 14 MP2
• 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2

O cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac não foi atualizado para o 14.0.1 MP2.
• 14.2, 14.2 MP1
• 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
• 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
• 14.3, 14.3 MP1
• 14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1 (disponíveis em junho de 2021), 14.3 RU2

Cliente Linux

NOTE
A partir da versão 14.3 RU1, o instalador do cliente Linux detecta e desinstala o cliente Linux legado (anterior
a 14.3 RU1) e, em seguida, executa uma nova instalação do novo cliente. As configurações antigas não são
mantidas.

As seguintes versões do cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux podem receber upgrade diretamente para a
versão atual:

• 12.1.x até 12.1.6 MP9
O cliente Linux não atualizou para a versão 12.1.6 MP10.

• 14, 14 MP1, 14 MP2
• 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
• 14.2, 14.2 MP1
• 14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
• 14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
• 14.3, 14.3 MP1
• 14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1, 14.3 RU2

O Symantec AntiVirus para Linux 1.0.14 é a única versão que você pode migrar diretamente para o Symantec Endpoint
Protection. Você deve primeiramente desinstalar todas as outras versões do Symantec AntiVirus para Linux. Você não
pode migrar um cliente gerenciado para um cliente não gerenciado.

Caminhos de upgrade não suportados

Não é possível migrar para o Symantec Endpoint Protection de todos os produtos da Symantec. Você deve desinstalar os
produtos abaixo antes de instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection.

• Symantec AntiVirus e Symantec Client Security, que não são suportados.
• Todos os produtos Norton da Symantec
• Symantec Endpoint Protection para Windows XP Embedded 5.1
• Qualquer Symantec Endpoint Protection para cliente Mac anterior a 12.1.4.Ou você pode fazer upgrade para 12.1.4

ou posteriores.
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Informações adicionais

• Qualquer migração de cliente do Symantec Endpoint Protection para uma versão anterior à 12.1.x não é suportada.
• Não é possível fazer upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x ou do Symantec Endpoint Protection

Manager Small Business Edition 12.0.x diretamente para qualquer versão do Symantec Endpoint Protection Manager
14. É preciso desinstalar essas versões ou executar um upgrade para a versão 12.1.x antes de fazer um upgrade
para a release 14.x mais recente.

• Você não pode fazer upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 para a versão 14, pois a versão
do esquema do banco de dados da versão 12.1.6 MP7 é posterior à da versão 14. Em vez disso, você deve fazer
upgrade da versão 12.1.6 MP7 para a 14 MP1 ou posterior.

• A versão 14.0.x removeu o suporte para Windows XP, Server 2003 e qualquer sistema operacional Windows
Embedded com base no Windows XP. O Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 pode gerenciar esses
computadores como clientes 12.1.x legados, embora os clientes 12.1.x sejam EOL. Para esses clientes, convém
usar um produto da Symantec que ainda suporte esses sistemas operacionais legados, como o Data Center Security
(DCS).

• Fazer upgrade da versão 14 MP1 (14.0.2332.0100) para a compilação de atualização 14 MP1 (14.0.2349.0100) não é
suportado.

• Os caminhos de downgrade não são suportados. Por exemplo, se quiser migrar do Symantec Endpoint Protection
14.2.1.1 para o 12.1.6 MP10, primeiramente, você deve desinstalar o Symantec Endpoint Protection 14.2.1.

• Se você tiver um número de compilação, mas não tiver certeza de como ele se traduz para a versão de liberação,
consulte:
Sobre os tipos de release e versões do Endpoint Protection

Como aumentar o espaço em disco disponível no Symantec Endpoint
Protection Manager antes de um upgrade
A instalação do Symantec Endpoint Protection Manager exige uma quantidade mínima de espaço livre em disco.
Certifique-se de que os servidores atuais ou novos hardwares atendam aos requisitos mínimos de hardware. Contudo,
mais espaço livre em disco poderá ser necessário durante um upgrade para permitir a criação dos arquivos temporários.

Faça um backup do banco de dados antes de efetuar mudanças de configuração Consulte:

Como fazer backup de logs e banco de dados

 123

https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/endpoint-security-and-management/endpoint-protection/all/release-notes/about-endpoint-protection-release-types-and-versio-v123677689-d79e865.html


 

Table 46: Tarefas para aumentar o espaço em disco no servidor de gerenciamento

Tarefa Descrição

Altere as configurações do
LiveUpdate para reduzir os
requisitos de espaço.

1. Acesse Administrador > Servidores e clique com o botão direito do mouse em Site local.
Selecione Editar propriedades do site.

2. Na guia LiveUpdate, reduza o número de revisões de conteúdo a ser mantido. Para um upgrade,
você pode reduzir a configuração para 10. Aguarde até que o Symantec Endpoint Protection
Manager apague as revisões extras. No entanto, a redução dos números de revisão pode disparar
downloads de atualização completos em clientes que foram disponibilizados. Um aumento nesses
pedidos de atualização completa pode afetar negativamente o desempenho de rede.

Note: Não é necessário retornar a configuração da revisão a seu valor anterior após o upgrade
ser concluído. Melhorias ao modo como o Symantec Endpoint Protection Manager armazena e
gerencia conteúdo significam que um número maior de revisões ocupa menos espaço em disco do
que as versões anteriores.

Para obter mais informações, consulte:
• Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

Certifique-se de excluir
definições de vírus não
utilizadas do banco de dados
do Symantec Endpoint
Protection Manager.

1. Acesse Administrador > Servidores, clique com o botão direito do mouse no servidor de banco
de dados e depois selecione Editar propriedades do banco de dados.
O nome do banco de dados é SQLEXPRESSSYMC (14.3 RU1 e posterior) ou localhost (14.3
MPx e anterior). Para um banco de dados do Microsoft SQL Server, o nome do servidor de banco
de dados varia com base no local do seu banco de dados.

2. Na guia Configurações de log, em Configurações do log de risco, certifique-se de que Excluir
definições de vírus não usadas está selecionado.

Realoque ou remova
programas e arquivos
coexistentes

• Se outros programas estiverem instalados no mesmo computador com o Symantec Endpoint
Protection Manager, considere realocá-los a outro servidor. Você pode remover programas não
utilizados.

• Se programas com armazenamento intensivo estiverem instalados no mesmo computador com o
Symantec Endpoint Protection Manager, considere dedicar um computador para suportar somente
o Symantec Endpoint Protection Manager.

• Remover os arquivos provisórios do Symantec Endpoint Protection Manager.
Para obter uma lista de arquivos temporários que podem ser removidos, consulte o artigo:
Symantec Endpoint Protection Manager directories contain many .TMP folders consuming large
amounts of disk space (em inglês)

Note: Desfragmente a unidade de disco rígido depois de remover programas e arquivos.

Use um banco de dados
externo

Se o banco de dados do Symantec Endpoint Protection estiver no mesmo computador do Symantec
Endpoint Protection Manager, considere instalar um banco de dados Microsoft SQL Server em outro
computador. Um espaço em disco significativo é economizado e, na maioria dos casos, o desempenho
é aprimorado.Consulte:
Sobre como escolher um tipo de banco de dados

NOTE

Certifique-se de que os computares-cliente também tenham espaço em disco suficiente antes do upgrade.
Verifique os requisitos do sistema e, se necessário, remova programas e arquivos desnecessários. Em seguida,
faça a desfragmentação da unidade de disco rígido do computador-cliente. Consulte:

Pouco espaço em disco em um Symantec Endpoint Protection Manager

Para fazer upgrade de um servidor de gerenciamento
Você deve fazer upgrade de todos os servidores de gerenciamento antes de fazer upgrade de todos os clientes.
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Se fizer o upgrade de servidores de gerenciamento em um ambiente que suporte o balanceamento de carga, o failover
ou a replicação, você deverá prepará-los e fazer upgrade em uma ordem específica.

WARNING

Você deverá seguir o cenário que se aplica a seu tipo de instalação ou seu upgrade poderá falhar.

Table 47: Tarefas de upgrade

Tarefa Descrição

Fazer upgrade do servidor de
gerenciamento

Verifique os requisitos do sistema e os caminhos suportados do upgrade, faça upgrade do servidor
de gerenciamento e configure-o com o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento.
A partir da versão 14, o seguinte aplica-se a um upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager:
• O Windows Server 2003, todos os sistemas operacionais de desktop e os sistemas operacionais

de 32 bits não são mais suportados.
• O SQL Server 2005 não é mais suportado para o banco de dados. O suporte também foi perdido

para o SQL Server 2008 anterior a SP4 e SQL Server 2008 R2 anterior a SP3.
• Agora, é preciso digitar as credenciais de administrador do sistema do SQL Server durante o

upgrade.

Note: É recomedável que você edite as políticas de segurança do domínio para permitir que as
contas de serviço virtuais sejam executadas corretamente para Windows 7/Server 2008 R2 ou
superior.Consulte:

Note: Erro: "...serviços exigem direitos de usuário" ou "...não é possível ler os direitos do usuário"
durante a instalação ou configuração

Para obter mais informações, consulte:
• Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
• Caminhos de upgrade suportados para a versão mais recente do Symantec Endpoint Protection

14.x

Registre-se no servidor de
gerenciamento

Quando o painel de logon do Symantec Endpoint Protection Manager aparecer, você poderá fazer
logon no console usando as credenciais de logon.Consulte:
Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE

Não é necessário reiniciar o computador após o upgrade, mas você pode observar melhorias no desempenho
se reiniciar o computador e fizer o logon.

Mais informações

• Como configurar failover e balanceamento de carga
• Como configurar sites e replicação

Melhores práticas de upgrade do banco de dados incorporado para o
banco de dados do Microsoft SQL Server Express
Na versão 14.3 RU1, o banco de dados padrão instalado com o Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) foi
alterado do banco de dados incorporado para o banco de dados do Microsoft SQL Server Express 2017. Ao fazer
upgrade ou instalar o servidor de gerenciamento pela primeira vez usando a configuração padrão no Assistente para
configuração do servidor de gerenciamento, o banco de dados do SQL Server Express é instalado automaticamente e
substitui o banco de dados incorporado.

Ao fazer upgrade para a versão 14.3 RU1 ou posteriores, o computador do servidor de gerenciamento deve atender
a determinados requisitos, ou o upgrade do servidor de gerenciamento não poderá continuar.O Assistente para
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configuração do servidor de gerenciamento informará se você encontrar esses problemas e dará a oportunidade de
corrigi-los.

Pontos a serem considerados antes do upgrade

Antes do upgrade, verifique os seguintes problemas que talvez você tenha que corrigir antes da instalação.

Table 48: Como corrigir problemas antes de fazer upgrade

Problema Descrição

Tamanho do banco de dados
é insuficiente

O banco de dados do SQL Server Express tem uma capacidade máxima de 10 GB para arquivos de
dados e dados do log. O Symantec Endpoint Protection Manager faz um backup do banco de dados
incorporado antes do início da instalação. Se esse backup tiver mais de 10 GB, o upgrade não poderá
continuar. É necessário reduzir o volume de dados antes de iniciar o upgrade ou durante o upgrade.O
Assistente para configuração do servidor de gerenciamento informa quando o tamanho do banco de
dados é muito grande.
Se o banco de dados tiver mais de 10 GB, antes de iniciar a instalação, execute as seguintes tarefas:
Redução do tamanho do banco de dados quando o banco de dados estiver cheio antes de fazer
upgrade para o Microsoft SQL Server Express
O banco de dados do Microsoft SQL Server Express e o banco de dados do Microsoft SQL Server
usam um recurso chamado FILESTREAM para reduzir o tamanho do banco de dados. Se você
descobrir que o banco de dados é muito grande ou que está perto do limite de tamanho, durante o
upgrade, é possível executar as seguintes ações:
Como ativar o FILESTREAM para o banco de dados do Microsoft SQL Server

Note: Se você usar o banco de dados do SQL Server, verifique periodicamente o tamanho do banco
de dados para garantir que o banco de dados não atinja o tamanho máximo. Consulte:

Para aumentar o tamanho do arquivo do banco de dados do Microsoft SQL Server

Espaço em disco insuficiente Certifique-se de que haja, no mínimo, 10 GB de espaço em disco disponível no computador do servidor
de gerenciamento para executar o upgrade.Consulte:
Como disponibilizar mais espaço em disco para atualizar para o banco de dados padrão do Microsoft
SQL Server Express

O Symantec Endpoint
Protection Manager não se
comunica com o banco de
dados

O Symantec Endpoint Protection Manager usa um certificado para autenticar as comunicações
entre o Symantec Endpoint Protection (SEPM) e os bancos de dados do Microsoft SQL Server
Express ou do SQL Server.Você deve gerar o certificado e importá-lo no computador do Symantec
Endpoint Protection Manager para que o SEPM se conecte ao banco de dados do SQL Server. Se o
certificado não existir, expirou ou está prestes a expirar, a conexão entre o SEPM e o banco de dados
falhará.Consulte:
Configuração da comunicação criptografada entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o
Microsoft SQL Server
Para verificar se o servidor de gerenciamento se conecta ao banco de dados, consulte:
Como verificar a conexão do servidor de gerenciamento com o banco de dados
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Problema Descrição

Resolução de problemas
com o upgrade para o
Microsoft SQL Server
Express

Você pode ter um dos seguintes problemas ao fazer upgrade:
• A atualização do Windows está desatualizada ou o serviço de atualização do Windows não está em

execução. Para solucionar esse problema, cancele a instalação do SEPM, execute a atualização
mais recente ou reinicie o serviço de atualização do Windows, reinicie o computador e, em seguida,
continue a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager.

• O banco de dados do SQL Server Express não é instalado. Para solucionar o problema, examine
os logs do banco de dados.Consulte:
Troubleshooting Installation issues with the Endpoint Protection Manager's Default SQL Server
Express database (em inglês)

• Nenhuma conexão entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o banco de dados.Consulte:
– Como verificar a conexão do servidor de gerenciamento com o banco de dados
– Solução de problemas de comunicação entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o

console ou o banco de dados padrão
• Altere o endereço IP e o nome do host do computador no qual o Symantec Endpoint Protection

Manager é executado. Consulte:
Como reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager após alterar o endereço IP e o nome
do host do computador

Mais informações

Para fazer backup de logs e banco de dados

Redução do tamanho do banco de dados quando o banco de dados
estiver cheio antes de fazer upgrade para o Microsoft SQL Server
Express
O banco de dados padrão do Microsoft SQL Server Express tem um limite de tamanho de 10 GB para arquivos de dados
e dados do log. Quando você faz upgrade de um banco de dados incorporado com um tamanho superior a 10 GB, no
meio do upgrade para o Microsoft SQL Server Express, o processo de upgrade é interrompido.

Se o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento detectar que o tamanho do banco de dados já está
muito grande, você poderá ver as seguintes mensagens:

O banco de dados SQL Server Express atingiu o tamanho limite de 10 GB. É necessário
reconfigurar as definições de atualização para importar menos dados primeiro. Em seguida,
execute o assistente de atualização novamente.

Quando o tamanho do banco de dados padrão for muito grande, pause o upgrade e execute as seguintes etapas:

Etapa 1: Reduza o número de dias de coleta dos logs

Reduza o número de dias no seguinte arquivo: C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties

• scm.sqlexpress.migration.otherlog.days=7
• scm.sqlexpress.migration.learnedapps.days=0
• scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days=3
• scm.sqlexpress.migration.traffic.days=7
• scm.sqlexpress.migration.packet.days=7
• scm.sqlexpress.migration.security.days=7

Isso reduz o volume de dados que é migrado para o banco de dados do SQL Server Express.
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NOTE

scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days já está definido para 7 por padrão, de modo
a manter menor o tamanho do banco de dados.

Etapa 2: Reinicie o Assistente de Upgrade de Servidor de Gerenciamento

Clique duas vezes em ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat

NOTE
Se você tiver iniciado a caixa de diálogo Backup e restauração do banco de dados antes de ter feito essas
alterações, reinicie-a clicando duas vezes em ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager
\bin\dbtools.bat

Mais informações

Redução do tamanho do banco de dados para menos de 10 GB antes de fazer um upgrade para o Microsoft SQL Server
Express

Como ativar o FILESTREAM para o banco de dados do Microsoft SQL
Server
Este tópico descreve como ativar o FILESTREAM para um banco de dados do Microsoft SQL Server.

O banco de dados do Microsoft SQL Server usa um recurso chamado FILESTREAM para reduzir o seu próprio tamanho
e melhorar o seu desempenho.
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• O banco de dados do Microsoft SQL Server Express tem uma limitação de 10 GB de espaço e requer o FILESTREAM
para ser ativado.Se você instalar sua própria instância do SQL Server Express, será necessário ativar o
FILESTREAM.

• Se você fizer upgrade a partir de um banco de dados incorporado (14.3 MP1 e anterior) para a versão 14.3 RU1 e
posterior, não será necessário ativar o FILESTREAM; o assistente de upgrade ou o assistente de configuração ativa o
FILESTREAM automaticamente.

• O banco de dados do Microsoft SQL Server não requer o FILESTREAM para ser ativado, mas é recomendável para
melhorar o desempenho. Para um banco de dados local do SQL Server, o assistente de atualização e instalação do
servidor de gerenciamento pode ativar o FILESTREAM.Para um banco de dados remoto do Microsoft SQL Server, é
possível ativar o FILESTREAM manualmente no computador em que o banco de dados do SQL Server está instalado.

Se você executar o assistente de upgrade ou o assistente de configuração e a mensagem a seguir for exibida, clique em
Sim e ative o FILESTREAM.

O recurso FILESTREAM não está ativado para esse banco de dados Microsoft SQL Server
remoto.

NOTE
Clique em Não se quiser continuar com a atualização ou a instalação e não desejar ativar o recurso
FILESTREAM neste momento.

Se você estiver atualizando, o Assistente de Upgrade de Servidor de Gerenciamento será fechado. Depois de
ativar o FILESTREAM, você deverá reiniciar o assistente de atualização para continuar a atualização do servidor de
gerenciamento.No computador do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em: ..\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat .

Como ativar o FILESTREAM manualmente

1. No menu Iniciar, expanda Microsoft SQL Server e, em seguida, clique em SQL Server Configuration Manager.
2. Na lista de serviços do SQL Server Configuration Manager, selecione SQL Server Services e, em seguida, localize

a instância do SQL Server em que deseja ativar o FILESTREAM.

3. Clique com o botão direito do mouse na instância e clique em Propriedades.
4. Na caixa de diálogo Propriedades do SQL Server, clique na guia FILESTREAM.
5. Selecione Habilitar FILESTREAM para acesso Transact-SQL e clique na caixa de seleção Habilitar FILESTREAM

para acesso de fluxo de E/S de arquivo.
6. Clique em Aplicar > OK.
7. Reinicie o serviço de banco de dados do SQL Server selecionando a instância do SQL Server e clicando em

Reiniciar.

Mais informações

FILESTREAM (SQL Server)

Redução do tamanho do banco de dados para menos de 10 GB antes
de fazer um upgrade para o Microsoft SQL Server Express
O banco de dados padrão do Microsoft SQL Server Express tem um limite de tamanho de 10 GB para arquivos de dados
e dados do log. Os arquivos de dados incluem itens como pacotes de instalação, definições de vírus, políticas, alertas e
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aplicativos reconhecidos. Quando você faz upgrade de um banco de dados incorporado versão 14.3 MP1 e anteriores)
com um tamanho superior a 10 GB, o processo de upgrade para o SQL Server Express é interrompido. Se o Assistente
para configuração do servidor de gerenciamento detectar que o tamanho do banco de dados é muito grande, você
poderá ver a seguinte mensagem:

The backup exceeds the allowed SQL Server Express 10 GB limit. You must first reconfigure the management 

server to import less data. Then run the restore again.

The estimated data in the embedded database exceeds the Microsoft SQL Server Express limit of 10 GB. To 

continue the upgrade, the wizard must first reduce the amount of data to less than 10 GB.

Primeiramente, você deve diminuir o espaço no banco de dados incorporado existente usando uma das seguintes
tarefas:

• Clique em Continuar para que o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento diminua o tamanho do
banco de dados no início do processo de upgrade.

• Cancele o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento, reduza você mesmo o tamanho do banco de
dados e reinicie o assistente usando as etapas a seguir.

Como reduzir manualmente o tamanho do banco de dados disponível

1. Etapa 1: Remova todos os parceiros de replicação que o Symantec Endpoint Protection Manager não usa
Para obter informações detalhadas, consulte:
Para excluir sites

2. Etapa 2: Diminua o tamanho dos logs e os dados do aplicativo reconhecido
Para obter informações detalhadas, consulte:
Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco de dados
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Consulte também:
Ativação da aprendizagem de aplicativo

3. Etapa 3: Altere as configurações padrão do agendamento de manutenção do banco de dados
a. Interrompa o servidor de gerenciamento.
b. No seguinte arquivo: C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager

\tomcat\etc\conf.properties, diminua o número de segundos das entradas a seguir.
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60

NOTE

Se essas entradas não estiverem no arquivo, adicione-as. Essa etapa aumenta a frequência com que o
banco de dados marca dados indesejados como excluídos.

Para obter mais informações, consulte:
Symantec Endpoint Protection Manager: How is Database Maintenance scheduled? (em inglês)

c. Reinicie o servidor de gerenciamento e aguarde. O processo é bastante demorado.Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

4. Etapa 4: Agende a replicação entre todos os parceiros para ocorrer ao menos uma vez. A Symantec
recomenda replicar com mais frequência
Para obter informações detalhadas, consulte:
Como instalar um novo site como parceiro de replicação a um site existente

5. Etapa 5: Aguarde várias horas após cada replicação agendada antes de reiniciar o upgrade
6. Etapa 6: Execute novamente o backup do banco de dados e, em seguida, tente restaurá-lo
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Como disponibilizar mais espaço em disco para atualizar para o banco
de dados padrão do Microsoft SQL Server Express
Se o computador do Symantec Endpoint Protection Manager não tiver ao menos 10 GB de espaço disponível no disco
para atualizar para o banco de dados do Microsoft SQL Server Express, você poderá ver a seguinte mensagem:

The upgrade wizard cannot upgrade your embedded database to a Microsoft 

SQL Server Express database. Either the destination drive does not 

have enough available disk space, or the certificate is expired or will 

expire within 10 days. Make sure there is at least x of free disk space 

and that the certificate is current to continue.

Não será possível continuar o processo de atualização, a menos que você disponibilize no mínimo 10 GB de espaço no
disco. Para aumentar o espaço em disco, execute as etapas a seguir.

Etapa 1: Remova arquivos não utilizados e temporários

Os arquivos temporários do Windows estão localizados em:

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<nome_de_usuário>\AppData\Local\Temp

Para obter mais informações, consulte:

Limpeza de disco no Windows 10

Etapa 2: Esvazie a lixeira

Etapa 3: Remova mais arquivos do SEPM

1. Se as etapas anteriores não reduzirem o espaço em disco suficiente, remova mais arquivos do SEPM.
Interrompa o serviço do servidor de gerenciamento usando o comando de execução: net stop semsrv
Para obter mais informações, consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

2. Mova os seguintes arquivos do SEPM para outra unidade do disco:
– ...\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\ClientPackages
– ...\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
– ...\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup
– ...\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox

3. Reinicie o serviço do servidor de gerenciamento.

Etapa 4: Verifique as configurações do backup do banco de dados

• Verifique se a opção Number of database backups to keep está definida como 1, que é o padrão.
• Manter a opção Logs de backup desmarcada.

Para obter mais informações, consulte:

Como executar backups automáticos do banco de dados

Etapa 5: Mova para outra unidade de disco os arquivos que o Symantec Endpoint Protection Manager não usa

Se o certificado tiver expirado, consulte:

Configuração da comunicação criptografada entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o Microsoft SQL Server
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Configuração da comunicação criptografada entre o Symantec
Endpoint Protection Manager e o Microsoft SQL Server
O Symantec Endpoint Protection Manager usa um certificado para autenticar as comunicações entre o Symantec
Endpoint Protection (SEPM) e os bancos de dados do Microsoft SQL Server Express ou do SQL Server.Você deve gerar
o certificado e importá-lo no computador do Symantec Endpoint Protection Manager para que o SEPM se conecte a
algum banco de dados do SQL Server. Se o certificado não existir, expirou ou está prestes a expirar, a conexão entre o
SEPM e o banco de dados falhará.

Você pode instalar ou fazer upgrade do servidor de gerenciamento e de qualquer banco de dados do SQL Server, caso
não tenha importado o certificado. No entanto, o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento detecta se
o certificado já expirou ou expira nos próximos 30 dias. O SEPM envia uma notificação todos os dias, até que se passem
os 30 dias, para lembrar o administrador de importar o certificado. Você pode ver a seguinte mensagem:

Within the next 30 days, Symantec Endpoint Protection Manager will no longer be able to
connect to the Microsoft SQL Server database because SQL Server uses a certificate that is
about to expire.

Etapa 1: Gerar um certificado autoassinado

Se a sua organização ainda não tem um certificado assinado por uma autoridade de certificação (CA, Certificate
Authority), você deverá gerar um.Essa etapa descreve como gerar e substituir o certificado autoassinado padrão do
Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) por um certificado assinado pela CA.Consulte:

Use a signed certificate with Endpoint Protection Manager (em inglês)

Etapa 2: Configurar um certificado permanente para o SQL Server

Você deve ativar conexões criptografadas para uma instância do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server e deve
usar o SQL Server Configuration Manager para especificar o certificado. Consulte "Configurar o SQL Server" em:

Ativar conexões criptografadas para o mecanismo de banco de dados

Etapa 3: Importar o certificado do SQL Server no Windows no computador do Symantec Endpoint Protection
Manager

O computador do servidor de gerenciamento deve ter sido provisionado com o certificado público do SQL Server. Para
provisionar o certificado no computador do servidor de gerenciamento, importe-o no Windows. O computador do servidor
deve ser configurado para confiar na autoridade raiz do certificado.

1. No Windows Server em que o SEPM está instalado, clique com o botão direito do mouse no certificado.

2. No Assistente de Importação de Certificado, siga as etapas para importar o certificado.
– Em Local do Repositório, selecione Máquina Local:
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– Selecione Colocar todos os certificados no repositório a seguir, clique em Procurar e, na caixa de diálogo
Selecionar Repositório de Certificados, clique em Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis:
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3. Clique em OK e em Avançar.

Etapa 4: Configurar permissões para a pasta jre11

NOTE
Se o SQL Server tiver sido configurado usando um administrador de domínio com a autenticação do Windows,
o administrador de domínio precisará ter as permissões Ler e Executar, Listar Conteúdo da Pasta e Ler para
a pasta jre11 no servidor do Symantec Endpoint Protection Manager.

1. No servidor do Symantec Endpoint Protection Manager, vá para a pasta \...\Arquivos de Programas
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager, clique com o botão direito na pasta jre11 e
clique em Propriedades.

2. Na janela de propriedades do arquivo, na guia Segurança , clique em Avançado.
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3. Na janela Configurações de Segurança Avançadas, na guia Permissões, clique em Adicionar.

4. Na janela Entrada de Permissão, clique em Selecionar uma entidade de segurança.
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5. Na janela Selecionar Usuário, Computador, Conta de serviço ou Grupo, adicione o usuário domainadmin e
clique em OK.

6. Na janela Entrada de Permissão, clique em OK.
7. Na janela Configurações de Segurança Avançadas, na guia Permissões, selecione domainadmin e clique em

Alterar.
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8. Na janela Selecionar Usuário, Computador, Conta de serviço ou Grupo, adicione o usuário domainadmin
novamente e clique em OK.

9. Na janela Configurações de Segurança Avançadas, marque Substituir o proprietário em subcontêineres
e objetos, marque Substituir todas as entradas de permissão de objetos filho por entradas de permissão
herdáveis desse objeto, clique em Habilitar herança e clique em Aplicar.
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10. Clique em Sim e em OK para confirmar.
11. Na janela de propriedades do arquivo, certifique-se de que agora o usuário domainadmin tenha todas as permissões

necessárias e clique em OK.

Etapa 5: Abra o Assistente para configuração do servidor de gerenciamento e complete a Configuração do
servidor com a opção Autenticação do Windows

Para abrir o assistente, vá para a pasta \...\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin e clique duas vezes no arquivo sca.exe.
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Etapa 6: Verifique se a comunicação está criptografada e se está usando o certificado do SQL Server

1. No servidor de gerenciamento, abra o seguinte arquivo: C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml e certifique-
se de que encrypt=true e trustServerCertificate=false.

2. No SQL Server, abra Protocols for MSSQLSERVER Properties e verifique se Force Encryption=Yes.
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3. No SQL Server, execute a seguinte consulta para verificar se a conexão entre o Symantec Endpoint Protection
Manager e o SQL Server está criptografada:
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM

 sys.dm_exec_connections

Verifique se encrypt_option=TRUE.
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Como fazer upgrade de um ambiente que usa vários bancos de dados
incorporados e servidores de gerenciamento
Um ambiente que usa vários bancos de dados incorporados e servidores de gerenciamento tem as seguintes
implicações:

• Os servidores de gerenciamento não usam o failover nem balanceamento de carga para o Symantec Endpoint
Protection porque o banco de dados incorporado não suporta failover nem servidores de carga balanceada.

• Os servidores de gerenciamento são parceiros de replicação do Symantec Endpoint Protection.

Todos os sites têm um computador no qual o servidor de gerenciamento foi instalado pela primeira vez. Faça primeiro
o upgrade deste servidor de gerenciamento, pois ele contém informações críticas do site, como a chave ou a senha de
criptografia. Depois, faça o upgrade dos outros servidores de gerenciamento que você instalou para replicação.

NOTE
A partir da 14.3 RU1, o banco de dados Microsoft SQL Server Express substitui o banco de dados incorporado.
O SQL Server Express oferece suporte a failover e balanceamento de carga.

Para fazer o upgrade de um ambiente que usa vários bancos de dados incorporados e servidores de
gerenciamento

1. Faça a autenticação e o logon no computador no qual você instalou o primeiro Symantec Endpoint Protection
Manager.

Não faça logon no Symantec Endpoint Protection Manager. Se você usar a replicação, não precisará desativá-la
primeiramente. O Symantec Endpoint Protection não permitirá a replicação se as versões do produto não forem
correspondentes.

2. Faça o upgrade do servidor de gerenciamento.

3. Faça o upgrade de todos os outros servidores de gerenciamento, um a um.

Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento
Antes de fazer o upgrade, você deve interromper manualmente o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager em
todos os servidores de gerenciamento em seu site. Após o upgrade, o serviço será iniciado automaticamente.

WARNING

Se você não interromper o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager antes de fazer upgrade do
servidor, correrá o risco de corromper seu banco de dados existente do Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Se você interromper o serviço do servidor de gerenciamento, os clientes não poderão mais se conectar a ele.
Caso os clientes precisem se comunicar com o servidor de gerenciamento para se conectar à rede, eles terão o
acesso negado até que o serviço seja reiniciado.

Por exemplo, um cliente deve se comunicar com o servidor de gerenciamento para aprovar uma verificação da
Integridade do host.

Para obter mais informações, consulte:

Como fazer upgrade para uma nova release

Para interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento
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1. Para interromper o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Iniciar > Configurações > Painel
de controle > Ferramentas administrativas > Serviços.

2. Na janela Serviços, em Nome, localize e clique com o botão direito do mouse em Symantec Endpoint Protection
Manager.

3. Clique em Interromper.

4. Feche a janela Serviços.

WARNING

Feche a janela Serviços ou o upgrade poderá falhar.

5. Repita esse procedimento para todas as instalações do Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE

Para iniciar o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager, siga o procedimento novamente, mas
clique em Iniciar, e não em Interromper.

6. Para interromper o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager usando a linha de comando, em um prompt de
comando, digite:
net stop semsrv

7. Para iniciar o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager usando a linha de comando, em um prompt de
comando, digite:
net start semsrv

Como impedir a replicação durante uma atualização
É necessário assegurar-se de que a replicação não ocorra em nenhum servidor de gerenciamento configurado como
parceiro de replicação para o servidor de gerenciamento que você estiver atualizando. Resultados imprevisíveis poderão
ocorrer se um parceiro de replicação iniciar a replicação durante o upgrade.

Para impedir a replicação durante a atualização, execute uma das seguintes tarefas:

• Reagende a replicação para que ocorra fora do período de atualização. A Symantec recomenda esse método, pois é
mais simples.

• Suspenda temporariamente a replicação antes de uma atualização e restaure-a após a replicação ser concluída.

Como reagendar a replicação

A vantagem de modificar o agendamento é que os outros sites não são replicados e continuam atendendo os clientes
até que eles sejam atualizados. Após a conclusão da atualização, os sites poderão testar a replicação impondo uma
replicação única, além de alterar o agendamento e a frequência de volta ao que havia sido definido anteriormente.

Siga estas melhores práticas para modificar o agendamento:

• Documente o agendamento e as configurações existentes.
• Altere o agendamento para impedir que a replicação ocorra durante a janela de atualização, agendando-a para o

próximo dia ou para um dia diferente.
• Imponha a replicação para que o agendamento seja selecionado por todos os parceiros de replicação ou sites.

Para obter mais informações, consulte:

Para alterar a frequência e o conteúdo da replicação

Como suspender e restaurar a replicação

Você deve efetuar logon no Symantec Endpoint Protection Manager e suspender a replicação em um mínimo de dois
sites.
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WARNING

Desativar a replicação não é o mesmo que a exclusão permanente do parceiro de replicação. Se você excluir o
relacionamento e reinstalar o servidor de gerenciamento, os servidores de gerenciamento farão uma replicação
completa, em vez de uma replicação incremental. Consulte: Como excluir sites

Para suspender e restaurar a replicação

1. Interrompa o serviço do servidor de gerenciamento.
2. No console, clique em Administrador > Servidores.
3. Em Site local > Servidores, expanda Parceiros de replicação e selecione o servidor de gerenciamento.
4. Clique com o botão direito do mouse no servidor de gerenciamento e clique em Excluir parceiro de replicação.
5. Clique em Sim.
6. Repita esse procedimento em todos os sites que replicam dados.
7. Restaure a replicação e reinicie o serviço do servidor de gerenciamento.Consulte:

Como restaurar a replicação

Mais informações

• Melhores práticas do upgrade para Endpoint Protection 14
• Como fazer upgrade para uma nova release

Como restaurar a replicação
Depois de fazer upgrade de todos os servidores de gerenciamento que têm um relacionamento de replicação, você
pode adicionar novamente o parceiro de replicação. Também é necessário adicionar novamente os servidores de
gerenciamento que foram configurados para failover e balanceamento de carga.

Adicione de novo os parceiros de replicação apenas no computador em que foi feito upgrade do servidor de
gerenciamento. O servidor de gerenciamento com upgrade também deve já ter sido um parceiro de replicação no mesmo
farm do site.

Depois que você adicionar o parceiro de replicação novamente, o Symantec Endpoint Protection Manager tornará os
bancos de dados consistentes. No entanto, algumas alterações podem ter conflito. Consulte:

Como resolver conflitos de dados entre sites durante a replicação

Se você tiver dois sites separados que não façam replicação, poderá usar essa opção para converter um deles em um
site que faça replicação com o outro site.

Como restaurar a replicação

1. No console, clique em Administrador > Servidores.
2. Em Servidores, expanda Site local e, em Tarefas, clique em Adicionar parceiro de replicação existente.
3. No painel Bem-vindo, clique em Avançar.
4. No painel Informações do site remoto, digite o endereço IP ou nome do host do segundo servidor de

gerenciamento, digite as informações de logon do administrador do sistema e clique em Avançar.
O nome de usuário do administrador do sistema é admin por padrão.

5. Defina o agendamento da replicação e clique em Avançar.
6. Selecione os itens que serão replicados e clique em Avançar.

A replicação de pacotes do cliente usa grandes quantidades de tráfego e de espaço no disco rígido.
Se você clicar em Sim, o servidor de gerenciamento executará a replicação total dos dados entre os dois parceiros de
replicação.

7. Quando aparecer uma mensagem perguntando se você restaurou o banco de dados no site do parceiro, clique em
uma das seguintes opções:
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– Clique em Não para replicar apenas os dados que foram alterados desde que a relação desse parceiro foi
desativada. A Symantec recomenda essa opção, principalmente se a rede tiver largura de banda baixa.

– Clique em Sim para executar a replicação total dos dados entre os dois parceiros de replicação.
8. Clique em Concluir.
9. Repita este procedimento para todos os computadores que repliquem dados com este computador.

Certifique-se de reiniciar o serviço do servidor de gerenciamento após reiniciar a replicação.

Mais informações

• Melhores práticas do upgrade para Endpoint Protection 14
• Como fazer upgrade para uma nova release

Para escolher com que método fazer o upgrade do software cliente
Você pode fazer o upgrade do cliente de várias maneiras. O método que você deve usar depende do ambiente e de seus
objetivos. Por exemplo, você pode ter um grande número de clientes, grupos ou computadores que executem versões
diferentes do cliente.

Alguns métodos podem levar até a 30 minutos. Portanto, talvez você queira fazer o upgrade do software-cliente quando a
maioria dos usuários não estiver conectada aos computadores.

Table 49: Métodos para fazer upgrade do software-cliente

Método Quando usar Quando não usar

Atualização
automática
(recomendado para
ambientes menores)

• Quando você tiver um número menor de clientes, como
5.000 clientes ou menos.

• Quando precisar agendar o upgrade para que ocorra em
um momento que não interrompe o trabalho dos usuários.

• Quando usar o Symantec Endpoint Protection Manager, e
não um aplicativo de terceiros, para implementar o pacote
de instalação do cliente.

• Quando precisar fazer o upgrade de clientes Windows ou
Mac, mas não de clientes Linux.

• Quando quiser um método de upgrade simples.
Para obter mais informações, consulte:
Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização
automática

• Quando tiver um número maior de clientes.
Esse método não escalona bem.

• Quando tiver muitos grupos, porque é
demorado clicar individualmente em cada
grupo no assistente.

• Quando tiver um agendamento de upgrade
complicado no qual você precise de muita
granularidade.

• Quando precisar fazer upgrade de clientes
Linux.Consulte:
How to deploy the Symantec Endpoint
Protection Linux client as part of a cloned
drive image (em inglês)

Exportar um pacote de
instalação do cliente
(recomendado para
ambientes maiores)

• Quando implementar o pacote de instalação do cliente
manualmente em vez de com o Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Quando implementar o pacote de instalação do cliente
com um aplicativo existente da implementação de
terceiros, em vez de com o Symantec Endpoint Protection
Manager. Para usar esse método, você deve ter essa
infraestrutura já em vigor.

• Quando precisar fazer upgrade de clientes Windows,
clientes Mac e clientes Linux.

Para obter mais informações, consulte:
• Como exportar pacotes de instalação do cliente
• Como instalar o software cliente Windows usando

ferramentas de terceiros

Quando usar normalmente o Symantec
Endpoint Protection Manager para atualizar os
clientes.
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Método Quando usar Quando não usar

Assistente de
Implementação de
Cliente

• Quando tiver um número menor de clientes, como menos
de 250.

• Quando implementar um cliente que usa o Symantec
Endpoint Protection Manager e não um aplicativo de
terceiros.

• Quando quiser um método de upgrade mais simples.
Use a Nova implementação de pacote.Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com
instalação remota por envio

Quando tiver um ambiente de grande rede,
porque esse método não escalona bem.

Faça download
dos arquivos de
instalação do cliente
na página Download
Management (em
inglês) da Broadcom.

• Quando quiser fazer upgrade de alguns clientes de cada
vez em alguns casos específicos. Por exemplo:
– Se um problema ocorrer em alguns computadores

com uma versão mais antiga do cliente, e a versão
mais nova corrigir o problema.

– Se você tiver um número menor de clientes para fazer
upgrade e não quiser fazer upgrade do servidor de
gerenciamento.

• Quando precisar fazer upgrade de clientes Windows, Mac
e Linux.

• Quando for necessário implementar o cliente
diretamente no computador ou usando um aplicativo
de implementação de terceiros em vez do Symantec
Endpoint Protection Manager.

Faça download do arquivo de instalação autônomo Todos
os clientes, na página de gerenciamento de download. Para
fazer isso:
• Vá para: Symantec Getting Started.
• Selecione On-Premises Security Products.
Para obter mais informações, consulte:
Como instalar um cliente não gerenciado de Windows

Se você fizer upgrade do cliente em
computadores com clientes gerenciados
existentes, os clientes permanecerão
gerenciados. Contudo, se você implementar
em computadores novos sem um cliente
existente, esse método instalará somente
um cliente não gerenciado. Você deve
converter mais tarde o cliente a um cliente
gerenciado para se conectar ao servidor de
gerenciamento.Consulte:
• Como substituo o arquivo de comunicação

entre o cliente e o servidor no computador
cliente?

• Como exportar manualmente o arquivo de
comunicação entre o cliente e o servidor
(Sylink.xml)

Mais informações

Como fazer upgrade para uma nova release

Para fazer o upgrade do software cliente com a Atualização
automática
Visão geral

A Atualização automática permite fazer upgrade automaticamente do software cliente do Symantec Endpoint
Protection em clientes Windows ou Mac em um grupo.

Com a Atualização automática, os clientes Windows padrão recebem um pacote de upgrade delta que o Symantec
Endpoint Protection Manager cria. Esse pacote é menor do que o pacote de instalação completo. Os Windows que forem
clientes VDI ou inseridos sempre recebem o pacote de instalação completo. Esses clientes não mantêm uma cópia do
instalador no cache do instalador. Os clientes Mac recebem sempre o pacote de instalação completo.

Melhores práticas da Atualização automática

Use as melhores práticas a seguir para usar a Atualização automática:

• Teste o processo da Atualização automática antes de tentar fazer upgrade de um número grande de clientes na rede
de produção. Se você não tiver uma rede de teste, poderá criar um grupo de teste dentro da rede de produção. Para
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este tipo de teste, adicione alguns clientes não críticos ao grupo de teste e faça upgrade deles usando a Atualização
automática.

• Para reduzir a largura de banda durante o horário de pico, agende a Atualização automática para depois do
expediente no assistente Fazer upgrade de clientes com pacote, particularmente para grupos com clientes de
tamanho reduzido. Para redes de longa distância, você também deve configurar os clientes remotos para receberem o
pacote de upgrade de um servidor Web remoto.

• A partir da versão 14.3 RU2, o LiveUpdate faz download dos pacotes de instalação do cliente com correções críticas
ou correções de segurança que podem ser instaladas sem uma alteração na versão do cliente. Por exemplo, se
você tiver instalado a versão 14.3 RU2 Build 4870, e a versão 14.3 RU2 Build 5200 for disponibilizada, o assistente
da atualização automática poderá ser usada para instalar a compilação 5200. Não é necessário fazer upgrade do
servidor de gerenciamento. Apenas dos clientes. Ainda é preciso reiniciar o cliente após cada upgrade.

• A partir da versão 14.3 RU2, tanto os clientes do Symantec Endpoint Protection quanto o Symantec Endpoint
Protection Manager estão localizados apenas nestes cinco idiomas: inglês, francês, espanhol, português e
japonês. Se você estiver usando um dos cinco idiomas suportados, nenhuma ação será necessária; é possível
fazer upgrade normalmente. Você poderá fazer upgrade automaticamente do idioma do cliente para o inglês se o
idioma dos clientes anteriores não estiver disponível. Se você escolher um idioma diferente do inglês, os clientes
com um idioma não suportado não passarão pelo upgrade. Essa opção está desativada por padrão. Para ativar essa
opção, clique na página Clientes > página Pacotes de instalação, clique em Adicionar pacote de instalação do
cliente > Upgrade to English if unsupported language is unavailable. Essa opção aplica-se apenas a clientes
Windows.
Fazendo upgrade do Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ para um idioma suportado

• Desde que a Atualização automática foi incluída no cliente Mac com o &; 14, você não pode fazer o upgrade com a
Atualização automática de uma versão do Symantec Endpoint Protection anterior à 14.

• Após fazer upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager, execute o LiveUpdate no console pelo menos uma
vez antes de usar a atualização automática para fazer upgrade dos clientes.
Como verificar se o Symantec Endpoint Protection Manager tem o conteúdo mais recente

• A atualização automática poderá instalar o recurso Reforço do aplicativo (14.2 e posterior) em computadores cliente
quando as seguintes condições forem atendidas:
– Você deverá ativar a opção Manter os recursos atuais do cliente ao atualizar quando executar a opção Fazer

upgrade de clientes com pacote. Essa configuração fica ativada por padrão.
– O computador-cliente não pode ter o agente do Symantec Data Center Security instalado.
– O recurso Proteção contra vírus e spyware atualmente está instalado e selecionado para upgrade.

• Se desejar alternar entre os tipos de instalação do Windows Client: Cliente padrão, Incorporado ou VDI ou Rede
escura, posteriormente à instalação do cliente, será necessário primeiro desinstalar o software cliente existente,
reconfigurar essas definições e, em seguida, reinstalar o novo pacote de cliente. Não é possível alterar essa
configuração usando a Atualização automática.

Como configurar o assistente da Atualização automática

1. Para atualizar o software cliente com o AutoUpgrade, no console, clique em Admin > Instalação de pacotes.
2. Em Tarefas, clique em Fazer upgrade de clientes com pacote.
3. No painel Assistente de Upgrade de clientes, clique em Avançar, selecione o pacote de instalação de cliente

apropriado e clique em Avançar.
4. Selecione o grupo ou os grupos que contêm os computadores cliente dos quais você deseja fazer upgrade e clique

em Avançar.
5. Selecionar de onde o cliente deve fazer o download do pacote entre as seguintes opções:

– Para fazer o download do servidor do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Fazer download do
servidor de gerenciamento.

– Para fazer o download de um servidor Web local para os computadores que precisam de upgrade, clique em Fazer
download deste URL (http ou https). Digite o URL do pacote de instalação de cliente no campo fornecido.

6. Clique em Fazer upgrade das configurações para especificar as opções de upgrade.
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7. Na guia Geral, sob Configurações do cliente, escolha entre as seguintes opções, segundo o sistema operacional do
cliente:
– Para Windows:

• Em Selecione a versão para este pacote, escolha a compilação (a partir da versão 14.3 RU2).
• Use os menus suspensos para selecionar opções para Manter os recursos atuais do cliente ao atualizar e

Configurações da instalação. Se você desmarcar Manter os recursos atuais do cliente ao atualizar, poderá
opcionalmente adicionar ou remover recursos ao fazer upgrade.

– Para Mac, use o menu suspenso para selecionar opções para Configurações da instalação.
– No Windows, a opção Seleção de conteúdo permite que você inclua o conteúdo no pacote de instalação. Se

você incluir conteúdo, o pacote será maior, mas o cliente terá o conteúdo atualizado imediatamente depois
da instalação. Se você não incluir conteúdo, o pacote será menor, mas o cliente deverá obter atualizações de
conteúdo após a instalação.

Você também pode adicionar um agendamento opcional de upgrade. Sem um agendamento, o processo de
Atualização automática começará depois que o assistente for concluído.

8. Na guia Notificação, personalize as configurações de notificação do usuário.
Você pode personalizar a mensagem exibida no computador-cliente durante o upgrade. Você também pode permitir
que o usuário adie o upgrade.

9. Clique em OK e em Avançar.
10. No painel Assistente de Upgrade de clientes concluído, clique em Concluir.
11. Para confirmar o número da versão do software cliente, após a conclusão da atualização, é possível verificar a versão

para confirmar se há uma atualização bem-sucedida de uma das seguintes maneiras:
– No console, clique em Clientes > Clientes, selecione o grupo apropriado e mude a exibição para Status do

cliente.
– No cliente Windows, na interface do cliente do Symantec Endpoint Protection, clique em Ajuda > Sobre.
– No cliente do Mac, abra a interface do cliente do Symantec Endpoint Protection. Na barra de menus, clique em

Symantec Endpoint Protection > Sobre o Symantec Endpoint Protection.

O computador-cliente deve ser reiniciado após o upgrade. Por padrão, o clientes é reiniciado após a instalação. Você
pode configurar as opções de reinicialização nas configurações gerais do grupo para controlar como os clientes em
grupo são reiniciados após a Atualização automática. Você também pode reiniciar os computadores-cliente a qualquer
momento executando um comando de reinicialização no servidor de gerenciamento.

Como reiniciar computadores cliente no Symantec Endpoint Protection Manager

Como aplicar as configurações de upgrade a outros grupos

Como configurar a política de upgrade do cliente (opcional)

A partir da versão 14.3 RU3, é possível fazer upgrade de um subconjunto dos clientes em um grupo de segurança
em dias diferentes para uma instalação medida. Use a política Upgrade do cliente e as seguintes condições de
local para direcionar estes subgrupos: nome do host, nome do usuário, nome do grupo, se existe um arquivo ou sistema
operacional. Por exemplo, é possível fazer upgrade de computadores Windows 8 no meio da noite quando os usuários
estiverem offline.

A política Upgrade do cliente fornece configurações de agendamento mais granulares que substituem as configurações
do agendamento de upgrade no assistente da Atualização automática. A política retém todas as outras configurações
do assistente de Atualização automática. Aplique a política Upgrade do cliente ao mesmo grupo ao qual você aplica o
assistente de Atualização automática.

Como fazer upgrade do software cliente com a política Upgrade do cliente
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Como aplicar as configurações de Atualização automática a outros
grupos
Você pode copiar configurações existentes do upgrade do pacote de instalação do cliente da Atualização automática de
um grupo para outro. Se você copiar configurações de upgrade, não será necessário criar as configurações do pacote
para cada grupo individualmente.

Essa opção copia as seguintes configurações do pacote de instalação do cliente:

• O conjunto de recursos do cliente
• Se Manter os recursos atuais do cliente ao atualizar está ativado ou desativado
• As configurações da instalação do cliente
• A seleção de conteúdo
• A origem do download
• O agendamento do upgrade
• As configurações e o texto da mensagem da guia Notificações

As configurações do Windows se aplicam a clientes Windows e as configurações do Mac se aplicam aos clientes Mac
durante a Atualização automática. Também se aplicam a quaisquer clientes novos que se juntem ao grupo.

Se você aplicar as configurações copiadas a um pacote que já esteja atribuído ao grupo de destino, as configurações
copiadas sobreporão as existentes do grupo de destino. Se o grupo de destino não tiver nenhum pacote atribuído, essa
opção adiciona um pacote de instalação do cliente com as configurações copiadas.

Para aplicar configurações de upgrade a outros grupos
1. No console, execute uma das seguintes tarefas:

• Clique em Clientes > Pacotes de instalação, selecione o grupo e, em Tarefas, clique em Aplicar configurações
atuais de implementação a outros grupos.

• Selecione Clientes, clique com o botão direito do mouse em um grupo e em Copiar configurações de
implementação.

2. Na caixa de diálogo Copiar configurações de implementação, clique nos grupos novos, em OK e em Sim.

Mais informações

Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática

Como fazer upgrade do software cliente com a política Upgrade do
cliente
Você pode distribuir e instalar um pacote de upgrade para um subconjunto de clientes no grupo de clientes (clientes 14.3
RU2 e posteriores). A política Upgrade do cliente permite que você agende o upgrade em vários dias e horários. Esse
upgrade em escalas permite a liberação do software em um tempo predeterminado e ajuda a testar o upgrade antes da
distribuição a todos os clientes.

Use locais para especificar quais condições um cliente deve atender para fazer upgrade com o novo agendamento. Por
exemplo, é possível fazer upgrade dos computadores Windows 10 no final de semana quando os usuários estiverem
offline.

Quando devo usar a política Upgrade do cliente?

A política Upgrade do cliente fornece mais opções de agendamento avançado além do assistente de atualização
automática. A política é executada em grupos para os quais você já configurou a atualização automática.
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A tabela a seguir descreve as diferenças entre executar o assistente da atualização automática sozinho e com a política
adicional Upgrade do cliente.

Table 50: Assistente de atualização automática x a política Upgrade do cliente

Assistente de atualização automática sozinho Política Upgrade do cliente
Para clientes Windows versão 14.3 RU2 MP1 e anteriores. Esses
clientes ignoram as configurações da política Upgrade do cliente
e obtêm suas configurações de agendamento na guia Geral >
parâmetros Agendamento de upgrade no assistente de atualização
automática.
Você pode encontrar os parâmetros do agendamento de
upgrade no local padrão do cliente para o arquivo config.xml:
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\CurrentVersion\inbox\ .

Para clientes Windows 14.3 RU2 e posteriores.
Esses clientes ignoram as configurações de agendamento do
assistente de atualização automática; todas as outras configurações
da atualização automática são aplicadas.

Especifica a hora de início e de conclusão do upgrade e o número
de dias pelos quais o pacote de download é distribuído.

Especifica:
• A hora de início e de conclusão do upgrade.
• O número de dias pelos quais o pacote de download é

distribuído.
• Os dias da semana para upgrade.
• Por quantos dias o upgrade pode ser adiado.
• Capacidade de tentar fazer upgrade, caso não seja possível

fazê-lo durante o período de distribuição.

Não usa detecção de local Permite fazer upgrade de um subconjunto de clientes usando as
seguintes condições de detecção de local: nome do host, nome de
grupo ou usuário, um arquivo especificado ou sistema operacional.
A detecção de local oferece melhores opções para os clientes em
ambientes de baixa largura de banda.

Faz upgrade de clientes Windows e Mac, mas não de clientes Linux. Faz upgrade de clientes Windows, mas não de clientes Mac nem
Linux.

Faz download e instala um pacote completo de instalação do cliente
a partir do Symantec Endpoint Protection Manager, do Provedor de
atualizações de grupo ou do LiveUpdate.

Faz download e instala um pacote completo de instalação do cliente
a partir do Symantec Endpoint Protection Manager, de um Provedor
de atualizações de grupo, mas não do LiveUpdate.

Faz download de qualquer atualização de produto ou patch de
cliente do LiveUpdate, incluindo um Administrador do LiveUpdate ou
LiveUpdate de produção.

Não faz download de atualizações do produto do cliente nem de
patches do cliente do LiveUpdate. Os patches do cliente usam o
agendamento na política Configurações do LiveUpdate.

Faz download e instala o pacote do Symantec Agent que o console
da nuvem do Symantec Endpoint Security gerencia.

Não faz download nem instala o pacote do Symantec Agent que o
console da nuvem do Symantec Endpoint Security gerencia.

Configuração da política Upgrade do cliente

Etapa 1: atribuir um pacote de instalação do cliente a um grupo usando o assistente de atualização automática

Configure e atribua um pacote de instalação do cliente ao grupo de clientes. Você pode aceitar as configurações padrão
de Agendamento de upgrade.

Para fazer o upgrade do software cliente com a Atualização automática

Etapa 2: criar vários locais para o grupo

Configure a detecção do local, de modo que os clientes alternem para um local que direcione os clientes para o upgrade.

1. No console, clique em Clientes > Políticas e selecione o grupo.
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2. Na guia Políticas, clique em Gerenciar locais e adicione um local usando qualquer um dos seguintes critérios: nome
do host, nome do usuário, nome do grupo, arquivo existente ou sistema operacional.
Como adicionar um local a um grupo
Especificação de critérios de local

Etapa 3: criar a política Upgrade do cliente e atribuí-la a um local

1. No console, clique em Políticas > Upgrade do cliente para criar uma política Upgrade do cliente.
2. No painel Visão geral, clique em Ativar esta política.

Se a política Upgrade do cliente não for ativada, os clientes usarão as opções de agendamento de upgrade no pacote
de instalação do cliente que você adicionou na Etapa 1.

3. No painel Agendamento, especifique as seguintes opções recomendadas:
– Fazer upgrade de... para
– Permitir upgrades
Essas opções definem a frequência com que o servidor de gerenciamento verifica se há um novo pacote de upgrade
do cliente e faz o download dele para os clientes.

4. Clique em OK e atribua a política a um dos locais criados na Etapa 2.

Depois que o servidor de gerenciamento fizer download do arquivo policy.xml nos clientes, os locais alternarão os locais.

O upgrade dos clientes se baseia no agendamento especificado na política Upgrade do cliente. 

Fazendo upgrade do Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ para
um idioma suportado
A partir da versão 14.3 RU2, o SEPM (Symantec Endpoint Protection Manager) e os clientes são traduzidos em apenas
cinco idiomas: inglês, português do Brasil, francês, japonês e espanhol.
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Como fazer upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager de um idioma suportado para um não suportado

Quando você faz upgrade de um SEPM com um idioma do Symantec Endpoint Protection Manager não suportado,
o SEPM faz upgrade automaticamente para o inglês. No entanto, é possível fazer upgrade do SEPM para um idioma
suportado diferente do inglês; por exemplo, de tcheco para francês.

O SEPM usa dois componentes para exibir um idioma: os arquivos de recurso e as configurações de localidade
do sistema. Para exibir o SEPM em um dos idiomas suportados que não seja o inglês, o SEPM deve ter o arquivo
de recurso e a configuração de localidade do formato do sistema no mesmo idioma. Se o arquivo de recurso e a
configuração de localidade do sistema não corresponderem a um idioma suportado, o SEPM será instalado em inglês.

NOTE
A Symantec recomenda seguir esta etapa antes de fazer upgrade do servidor de gerenciamento.

Como definir a localidade do formato do sistema para a linguagem de migração de destino

1. Clique em Iniciar -> Painel de controle -> Relógio e região -> Região -> guia Formatos (Windows 10 e Windows
Server 2019).
Essa etapa muda de acordo com a versão do Windows em que o SEPM é executado.

2. Na lista suspensa Formato, escolha o idioma de destino e clique em OK.
Você pode escolher qualquer formato para o idioma de destino. Por exemplo, se desejar fazer upgrade para o
francês, não faz diferença escolher francês (Argélia) ou francês (Bélgica).

Como fazer upgrade dos clientes de um idioma suportado para um idioma não suportado

Você pode fazer upgrade automaticamente de clientes com um idioma não suportado para o inglês marcando a opção
Atualize os clientes com a versão 14.3 ou superior para o inglês se não houver suporte ao seu idioma no
assistente da atualização automática. Se essa opção não for marcada, não será feito upgrade automaticamente dos
clientes com um idioma não suportado. Essa opção está disponível somente em um Symantec Endpoint Protection
Manager em inglês.

Mac: é preciso fazer upgrade de clientes Mac de um idioma não suportado para um idioma suportado, manualmente ou
usando as ferramentas de gerenciamento de área de trabalho.

Linux: o cliente Linux continua sendo traduzido somente em japonês.

NOTE
Se você fizer upgrade automaticamente de um cliente com um idioma não suportado para o inglês, o
cliente continuará exibindo as configurações de data para definições em inglês (14.3 RU1 e posterior).
Para contornar esse problema, desinstale o cliente legado e instale manualmente um novo pacote de
instalação de cliente em inglês. Além disso, uma correção é esperada para os upgrades de clientes feitos
automaticamente. [SEP-72481]

Para obter mais informações, consulte:

Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática

Instalando patches de cliente do Endpoint Protection em clientes
Windows

Quais são os patches de cliente e como eles funcionam?

Um patch de cliente é um patch de software para clientes do Windows com Symantec Endpoint Protection que corrige
o defeito de um produto ou um problema de funcionalidade que existe no código do cliente. A Symantec fornece um
patch de cliente para corrigir o problema e o carrega em um servidor do LiveUpdate na versão 14.3 RU2 (número da
compilação 14.3.4615.2000) ou posterior. Os patches de cliente são como qualquer outro tipo de conteúdo, como
assinaturas IPS ou definições de vírus e spyware. Você faz download dos patches de cliente do servidor do LiveUpdate
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no servidor de gerenciamento como um arquivo delta incremental (.dax). Em seguida, faça o download dos patches
para os clientes da mesma maneira que com outros conteúdos, usando o servidor do LiveUpdate, o servidor de
gerenciamento ou o Provedor de atualizações de grupo (GPU, Group Update Provider).Consulte:

Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes

NOTE

Um patch de cliente não é o mesmo que um MP (Maintenance Patch - Patch de Manutenção) ou uma RU
(Release Update - Atualização de Release). Um patch de cliente resolve apenas um defeito do cliente e é
fornecido pelo LiveUpdate. Um patch de manutenção fornece outros recursos ou atualizações, como oferecer
suporte a novos sistemas operacionais, e é fornecido como um download de instalação completa na página
Download Management da Broadcom. Na versão 14.3 RU2 e posterior, os patches de cliente têm o mesmo
conteúdo que as atualizações do produto. No entanto, as atualizações de produto são incluídas em um pacote
completo de instalação de cliente, ao passo que um patch de cliente inclui apenas o arquivo delta.Consulte:

Sobre os tipos de release e versões do Endpoint Protection

Se as versões do servidor de gerenciamento e do cliente corresponderem, os clientes poderão obter os patches de
cliente em um servidor do LiveUpdate, um servidor de gerenciamento ou um GUP. Se as versões do servidor de
gerenciamento e do cliente não corresponderem, os clientes obterão os patches de cliente somente em um servidor
do LiveUpdate, como quando um servidor de gerenciamento gerencia clientes com várias versões. Se desejar usar o
servidor de gerenciamento ou um GUP para fazer o download dos patches, você deve atualizar a versão do cliente ou do
servidor de gerenciamento para que ambos tenham a mesma versão.

Na tabela a seguir, há exemplos mostrando se o cliente pode receber ou não patches de cliente do servidor de
gerenciamento, com base no número da versão do Symantec Endpoint Protection Manager e no cliente do Symantec
Endpoint Protection.

Table 51: Exemplos de quais versões de cliente podem fazer download de quais patches de cliente

Versão do servidor de gerenciamento Versão do cliente O cliente faz o download de patches
do servidor de gerenciamento?

14.3 RU2 14.3 RU2 Sim
14.3 RU2 14.3 RU1 Não
14.0.1 MP2 14.0.1 MP2 Sim
14.0.1 MP2 14.0.1 MP1 Não
14.0.1 MP2 14.2 Não

O LiveUpdate faz download de patches de cliente e também das atualizações de recurso. Nesse caso, a compilação do
cliente não precisa corresponder ao servidor de gerenciamento. Ela pode ser mais antiga, igual ou mais nova.Consulte:

Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática

O idioma para os patches de cliente deve corresponder ao idioma do servidor de gerenciamento. Por exemplo, um
servidor de gerenciamento francês que gerencia os clientes franceses (suportados) e alemães (não suportados)
fornece patches de cliente somente para os clientes franceses. Na versão 14.3 RU2 ou posterior, você deve atualizar
a Atualização automática para instalar um pacote de instalação em inglês e patches de cliente em inglês no cliente
alemão. Para obter mais informações sobre como fazer upgrade de clientes de um idioma não suportado para um idioma
suportado, consulte:

Fazendo upgrade do Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ para um idioma suportado
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Como instalar patches de cliente em computadores Windows

Por padrão, o LiveUpdate faz download dos patches de cliente para o Symantec Endpoint Protection Manager. No
entanto, nem o download nem a instalação são feitos automaticamente em um cliente gerenciado ou não gerenciado.
No cliente gerenciado, você deve selecionar o patch de cliente para instalá-lo, independentemente de usar o Symantec
Endpoint Protection Manager, o LiveUpdate ou um provedor de atualizações de grupo.

Depois que um cliente faz download e instala um patch de cliente, ele continua executando a versão anterior, sem
patches do cliente até que ele seja reiniciado. O usuário final do cliente deve reiniciar o computador ou você deve
executar o comando de reinicialização no servidor de gerenciamento. O servidor de gerenciamento envia a você uma
notificação indicando quais clientes exigem reinicialização.

Como instalar os patches de cliente em clientes Windows

1. No console, verifique se o LiveUpdate está configurado para fazer download dos patches de cliente no servidor de
gerenciamento.
Na caixa de diálogo Tipos de conteúdo para download, certifique-se de que a opção Patches de cliente está
marcada.Consulte:
Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

2. Para executar um relatório e encontrar qual release está instalada nos computadores cliente, execute um relatório de
Versões de conteúdo de proteção.Consulte:
Como gerar uma lista de versões do Symantec Endpoint Protection instaladas em sua rede

3. Verifique se a política de configurações do LiveUpdate está configurada para fazer o download dos patches aos
clientes.
Em uma política de configurações do LiveUpdate, em Config. do Windows, clique em Configurações
avançadas. Certifique-se de que a opção Fazer download dos patches do cliente esteja marcada.

NOTE
Certifique-se de que a opção Fazer download do conteúdo delta de um servidor do LiveUpdate quando
estiver disponível esteja marcada. Essa opção mescla os patches de cliente da release atual com o
conteúdo do novo patch e, em seguida, faz o download somente da diferença, ou do delta. Use essa opção
quando a largura de banda para os clientes for baixa.

4. Reinicie os computadores cliente.Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console

Como fazer upgrade do agente do Linux da Symantec
(Para 14.3 RU1 e posterior)

A partir da versão 14.3 RU1, o instalador do cliente Linux detecta e desinstala o cliente Linux legado (anterior a 14.3
RU1) e, em seguida, executa uma nova instalação. As configurações antigas não serão mantidas.

Para fazer upgrade do agente do Linux da Symantec

1. No Symantec Endpoint Protection Manager, crie e baixe o pacote de instalação.
Como exportar pacotes de instalação do cliente

2. Copie o pacote obtido por download no dispositivo Linux.

3. Vá até o local da pasta e execute o seguinte comando para transformar o arquivo LinuxInstaller em executável:

chmod u+x LinuxInstaller

4. Execute o comando a seguir para desinstalar o agente existente e reinstalar o agente do Linux da Symantec:
./LinuxInstaller

Executar o comando como raiz.
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5. Para verificar a instalação, vá para /usr/lib/symantec e execute o script ./status.sh para confirmar se os
módulos estão carregados e se os daemons estão em execução:
./status.sh
Versão do Symantec Agent for Linux: 14.3.450.1000
Verificando o status do Symantec Agent for Linux (SEPM)...
Status do daemon:
cafagent em execução
sisamdagent em execução
sisidsagent em execução
sisipsagent em execução
Status do módulo:
sisevt carregado
sisap carregado

Como atualizar os módulos de kernel para o agente do Linux
da Symantec
O agente do Linux da Symantec será o mesmo cliente se você gerenciá-lo no Symantec Endpoint Protection Manager ou
no console da nuvem.

(Para 14.3 RU1 e posterior)

Sempre que uma nova atualização do kernel do Linux é lançada, o agente do Linux da Symantec para essa plataforma
precisa ser atualizado para oferecer suporte ao novo kernel. Para tornar o processo mais eficiente, os módulos do kernel
do agente Linux podem agora ser atualizados usando o repositório do Linux.

NOTE
Certifique-se de que os agentes possam se conectar ao servidor do repositório do Symantec (https://linux-
repo.us.securitycloud.symantec.com/) para fazer download das atualizações do módulo do kernel.

Sempre que você executar o comando yum update em um sistema RHEL, Amazon Linux, Oracle Linux ou CentOS,
o comando também procura novos pacotes do agente. Se uma atualização estiver disponível, o módulo do kernel mais
recente será baixado, e o agente será atualizado automaticamente. Depois que o módulo do kernel for atualizado, você
deverá reiniciar a instância para que a atualização entre em vigor.

Como alternativa, é possível atualizar o módulo do kernel do agente executando o comando abaixo na instância. Abra
uma janela de terminal com privilégios raiz, vá até /usr/lib/symantec/ e execute o seguinte comando:

/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod

Como atualizar os módulos do kernel em sistemas Ubuntu

1. Para renovar e atualizar o banco de dados do pacote local, digite os seguintes comandos:
sudo apt-get clean
sudo apt-get update

2. Para fazer upgrade para o módulo de kernel mais recente, digite os seguintes comandos:
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
É necessário ter privilégios de superusuário para executar esta ação.

Como atualizar os módulos do kernel em um ambiente restrito sem conexão com a internet

1. Método 1: transfira manualmente o pacote mais recente do KMOD para um sistema sem conexão com a internet,
anexe o pacote do KMOD ao LinuxInstaller e, em seguida, execute o LinuxInstaller.

1. Em um sistema com conexão com a internet, faça download do pacote KMOD.
./LinuxInstaller-d

2. Copie e cole manualmente o pacote do KMOD no agente que deseja atualizar.
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3. Relacione os pacotes anexados.
./LinuxInstaller -l

4. Anexe o novo pacote do KMOD ao LinuxInstaller.
tar czf - [KMOD-package-name] >> LinuxInstaller

5. Certifique-se de que o novo pacote do KMOD esteja incluído na lista de pacotes anexados.
./LinuxInstaller -l

6. Execute o programa de instalação para atualizar os módulos do kernel.
./LinuxInstaller -- --update-kmod

2. Método 2: configure um repositório local e edite as configurações do repositório, de modo que o agente use o
repositório local, em vez do repositório padrão da Symantec.

1. Configure o repositório local que hospeda os pacotes do KMOD.
Para obter informações sobre como criar um repositório local, consulte a documentação da distribuição do Linux
correspondente que você está usando.

2. No computador cliente, execute o seguinte comando para redirecioná-lo para usar o repositório local:
./LinuxInstaller --local-repo <url_do_repositorio_local>
Exemplo do URL: --local-repo 'http://<ip_ou_nomedehost_do_repositorio:<porta_opcional>/
sep_linux'

3. Para atualizar o KMOD, execute:
./LinuxInstaller -- --update-kmod

Se você atualizar os módulos do kernel do sistema operacional, deverá fazer também a atualização do módulo do kernel
correspondente para o cliente do Symantec Endpoint Protection. Sem os módulos de kernel compatíveis, o cliente do
Symantec Endpoint Protection pode não funcionar corretamente, e alguns recursos podem estar desativados.

Mais informações

Como criar e instalar um pacote de instalação do agente do Linux para Symantec

Para fazer upgrade de provedores de atualizações de grupo
Use este procedimento para fazer o upgrade de clientes que são provedores de atualizações de grupos.

Para fazer upgrade de clientes do provedor de atualizações de grupo
1. Faça upgrade do servidor do Symantec Endpoint Protection Manager para a nova versão do software.

2. Faça upgrade dos clientes que são provedores de atualização de grupo para a nova versão do software cliente.

3. Atualize o restante dos clientes para a nova versão do software-cliente.

Mais informações

• Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes
• Como fazer upgrade para uma nova release
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Recursos de upgrade para o Symantec Endpoint Protection

Table 52: Recursos de upgrade

Item Recurso

Configurações e recursos do
pacote de instalação do cliente

Você pode configurar pacotes de instalação do cliente com várias configurações e recursos de
proteção.Consulte:
• Recursos do Symantec Endpoint Protection baseados na plataforma
• Sobre as configurações da instalação do cliente Windows
• Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

Descrições de recursos e
políticas

Para obter mais informações, consulte:
• Como as tecnologias do Symantec Endpoint Protection protegem seus computadores
• Os tipos de políticas de segurança

Dependências de recursos Para obter mais informações, consulte:
Dependências de recursos do Symantec Endpoint Protection para clientes Windows

Gerenciar licenças de produto O Symantec Endpoint Protection é licenciado de acordo com o número de clientes necessários para
proteger os computadores em seu site.Consulte:
Requisitos da licença do produto do Symantec Endpoint Protection

Recursos adicionais Veja os seguintes artigos:
• Práticas recomendadas do upgrade para o Endpoint Protection 14.x
• Fazer download da versão mais recente do software da Symantec
• Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint

Protection

Mais informações

Como fazer upgrade para uma nova release
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Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Obtenha uma licença e verifique o status de licenciamento do cliente.

O Symantec Endpoint Protection(SEP) requer uma licença paga para receber atualizações do conteúdo de segurança,
atualizações e versões de produtos e acesso ao Suporte técnico. Depois de instalar o Symantec Endpoint Protection
Manager, você terá 60 dias para comprar um número suficiente de dispositivos da licença para cobrir todos os clientes
implementados. Consulte:

Visão geral dos direitos de manutenção do Symantec Endpoint Protection

Table 53: Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Tarefa Descrição

Etapa 1: Comprar uma
licença

Para adquirir uma nova licença, entre em contato com o revendedor de sua preferência.
• Vá para: Symantec Getting Started.
• Selecione On-Premises Security Products. Se você ainda não tiver feito isso, crie uma conta do

Portal de suporte da Broadcom.
Será necessário comprar uma licença nas seguintes situações:
• Você deseja comprar o Symantec Endpoint Protection.
• Sua licença de teste expirou.
• Sua licença paga expirou.
• Você implementou mais clientes do que a sua licença permite (implementação em excesso).
O licenciamento é feito de acordo com o número de clientes cujos terminais você precisa proteger em
seu site.Consulte:
Quantas licenças do Symantec Endpoint Protection são necessárias?

Etapa 2: Ativar sua licença
comprada

Depois de comprar sua licença, você receberá um email com um arquivo de licença Symantec (.slf)
ou um número de série da licença, que virá anexado no email. Você deverá extrair o arquivo .slf do
arquivo .zip.
O número de série será necessário para ativar a instalação.
• Você deve efetuar logon no Symantec Endpoint Protection Manager com uma conta de

Administrador do sistema, como o administrador da conta padrão.
• Vá para a página Admin > Licenças para importar e ativar a licença do produto SEP.
Para obter mais informações, consulte:
Como ativar ou importar a licença de seu produto Symantec Endpoint Protection

Você pode executar as tarefas a seguir para gerenciar as licenças.

Table 54: Tarefas de licenciamento

Tarefa Descrição

Recuperar o número de
série

Se você tiver uma licença existente da Symantec e precisar recuperar o número de série, consulte:
Symantec to Broadcom Support Systems Transition Guide and Quick Reference Sheet (em inglês)

Renovar a licença Entre em contato com o revendedor de sua preferência.
Para obter mais informações, consulte:
Symantec Renewals FAQ (em inglês)
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Tarefa Descrição

Descobrir quando a licença
irá expirar e se você está
fazendo implementações
em excesso

Verifique o status de cada licença que você importou no console para ver se precisa renovar ou comprar
mais licenças.
Você pode aplicar uma licença existente a um upgrade do produto.Consulte:
Como verificar o status da licença no Symantec Endpoint Protection Manager

Fazer backup do arquivo
de licença

Faça backup de seus arquivos de licença para preservá-los caso o banco de dados ou o disco rígido do
computador sejam danificados.Consulte:
Como fazer backup dos arquivos de licença e recuperá-los

Recuperar o arquivo de
licença

O arquivo de licença poderá ser recuperado, caso seja excluído acidentalmente.Consulte:
Como fazer backup dos arquivos de licença e recuperá-los

Envie notificações quando
as licenças estiverem
expirando

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection envia aos administradores uma notificação pré-configurada
sobre as licenças expiradas e outros problemas de licença.Consulte:
O que são os tipos de notificações e quando são enviados?

Verificar os requisitos da
licença do produto

Compreenda quais são os requisitos da licença para os computadores que você deseja proteger. Uma
licença permite instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection em um número especificado de
computadores.Consulte:
• Qual é a cobertura de uma licença do produto?
• Terminologia da licença do produto Symantec Endpoint Protection
• Sobre licenças de vários anos

Para verificar o status da licença no Symantec Endpoint Protection
Manager
Você pode descobrir se o servidor de gerenciamento usa uma licença de teste ou uma licença paga. Também é possível
obter as seguintes informações de cada licença paga que você importou no console:

• Número de série, contagem total de dispositivos e data de expiração da licença
• Número de estações válidas
• Número de dispositivos implementados
• Número de estações expiradas
• Número de clientes com implementações excessivas

O status da licença de teste fornece somente informações limitadas, relacionadas à data de expiração.

Como verificar o status da licença em Symantec Endpoint Protection Manager
1. Para verificar se você tem uma licença paga ou uma licença de teste, no console, execute uma das seguintes tarefas:

• Clique em Administrador > Licenças.
• Clique em Início > Detalhes do licenciamento.

2. Para verificar a data de expiração da licença, no console, clique em Admin > Licenças.

Mais informações

• Como licenciar o Symantec Endpoint Protection
• Como ativar ou importar a licença de seu produto Symantec Endpoint Protection

Como fazer backup do arquivo de licença (.slf) e recuperá-lo
Você deve fazer backup do arquivo de licença caso o banco de dados ou o disco rígido do computador do console seja
danificado.
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Assim que receber o arquivo de licença, salve-o em um computador que possa ser acessado no console do Symantec
Endpoint Protection Manager.Muitos usuários salvam a licença no computador que hospeda o Symantec Endpoint
Protection Manager. Muitos usuários também salvam uma cópia da licença em um computador diferente ou numa mídia
de armazenamento removível por segurança.

Para fazer backup do arquivo de licença

1. Copie os arquivos de licença .slf do diretório em que eles foram salvos para outro computador de sua escolha.

Para recuperar o arquivo de licença

• Realize uma destas tarefas:
a. Na página Administrador do console do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Licenças e, em

Tarefas, clique em Recuperar licença excluída. No painel Recuperação de licença, marque a caixa ao lado da
licença excluída que você deseja recuperar e depois clique em Enviar.

b. Recupere o arquivo de licença do seguinte local padrão: C:\Arquivos de programas (x86) \Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Inetpub\license.Quando o arquivo de licença é importado por meio do Licensing
Activation Wizard, o Symantec Endpoint Protection Manager coloca uma cópia do arquivo nessa pasta.

c. Vá para o site do Symantec Endpoint Security e clique em My Entitlements. Para obter mais informações,
consulte:
Guia de transição da Symantec para a Broadcom - Meus direitos

Mais informações

Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Para apagar clientes obsoletos do banco de dados e tornar mais
licenças disponíveis
O Symantec Endpoint Protection Manager pode exibir incorretamente um status de implementação excessivo devido a
clientes obsoletos. Eles são entradas do banco de dados para os clientes que não mais se comunicam com o Symantec
Endpoint Protection Manager no ambiente protegido. Os clientes podem se tornar obsoletos por muitas razões, como
quando você faz upgrade do sistema operacional, desativa um computador ou muda a configuração de hardware.

Se os relatórios da licença mostrarem mais dispositivos licenciados do que aqueles implementados, será necessário
apagar os clientes obsoletos do banco de dados. Clientes obsoletos afetam a licença do produto; portanto, é importante
apagar clientes obsoletos assim que forem criados. Por padrão, a limpeza ocorre a cada 30 dias. Você pode reduzir o
intervalo entre os ciclos de limpeza para apagar mais rapidamente os clientes obsoletos. Redefina o intervalo conforme a
necessidade para que se adéque a suas necessidades de longo prazo depois que o ciclo de remoção for concluído.

Em infraestruturas de desktop virtual não persistentes (VDIs, Virtual Desktop Infrastructures), você pode definir um
período de tempo separado para apagar os clientes não persistentes. Esta configuração apaga os clientes offline que
não se conectaram durante o período de tempo definido. Os clientes não persistentes off-line não afetam a contagem de
licenças.

Como apagar clientes obsoletos do banco de dados
1. No console, na página Administrador, clique em Domínios, clique com o botão direito do mouse no domínio e

depois clique em Editar propriedades de domínio.

2. Na guia Geral, altere a configuração Excluir clientes que não se conectaram por um período especificado do
padrão de 30 para 1.

Você não precisa definir a opção para apagar os clientes não persistentes para fins de licenciamento. Os clientes não
persistentes que estão offline não são considerados na contagem do total de licenças.

 160

https://support.broadcom.com/security
https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=145885


 

3. Clique em OK.

4. Aguarde 24 horas e reverta as configurações para 30 dias ou para outro intervalo que satisfaça seus requisitos.

Mais informações

• Como apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças
• Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Qual é a cobertura de uma licença do Symantec Endpoint Protection?
O número de licenças do Symantec Endpoint Protection é determinado de acordo com as seguintes regras:

Table 55: Licenciamento de regras de imposição

Onde aplica-se Regra

Termo da licença O termo da licença tem início na hora e na data de ativação e vai até à meia-noite do último dia do
termo do licenciamento.
Se você tiver vários sites, a licença expirará no dia e na hora do banco de dados do Symantec
Endpoint Protection Manager mais ocidental.

Componentes do Symantec
Endpoint Protection

A licença do Symantec Endpoint Protection se aplica aos clientes do Symantec Endpoint Protection.
Por exemplo, em uma rede com 50 computadores, a licença deve fornecer um mínimo de 50
dispositivos. As instâncias do Symantec Endpoint Protection Manager não exigem uma licença.
O Symantec Endpoint Protection Manager não exige que o cliente tenha uma licença para acessar o
servidor de gerenciamento. Um cliente não licenciado que se conecta ao servidor de gerenciamento
recebe uma licença. Verifique se você adquiriu um número suficiente de estações de licença para
abranger cada computador-cliente.

Sites e domínios Uma licença de produto do Symantec Endpoint Protection é aplicada a uma instalação inteira
independentemente do número de sites replicados ou de domínios que compõem a instalação. Por
exemplo, uma licença para 100 estações cobre uma instalação de dois sites onde cada site tem 50
estações.
Se você não implementou a replicação, poderá implementar o mesmo arquivo .slf em vários servidores
de gerenciamento do Symantec Endpoint Protection. O número de clientes que gera relatórios aos
servidores de gerenciamento não deve exceder o número total de dispositivos licenciados.

Plataformas Os dispositivos licenciados aplicam-se aos clientes executados em qualquer plataforma, seja ela
Windows, Mac ou Linux.

Produtos e versões As estações de licença são aplicadas igualmente através das versões do produto.

Para obter informações sobre o licenciamento de clientes que acessam o software de servidor de terceiros, como
Microsoft SQL Server, entre em contato com o fornecedor do software.

Mais informações

• Como licenciar o Symantec Endpoint Protection
• Como apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças

Sobre licenças de vários anos
Quando você comprar uma licença de vários anos, receberá um conjunto de arquivos de licença igual ao número de
anos durante os quais sua licença será válida. Por exemplo, uma licença de três anos consiste em três arquivos de
licença separados. Quando você ativar uma licença de vários anos, importará todos os arquivos de licença durante a
mesma sessão de ativação. O Symantec Endpoint Protection Manager mescla os arquivos de licença separados em uma
única licença ativada válida durante o período comprado.
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Embora não seja recomendado, é possível ativar menos licenças do que aquelas fornecidas no pacote completo. Nesse
caso, o Symantec Endpoint Protection Manager mescla os arquivos e aplica a duração do último arquivo de licença a
expirar. Por exemplo, uma licença de três anos ativada com apenas os primeiros dois arquivos indica uma duração de
apenas dois anos. Quando mais tarde você ativar o terceiro arquivo, o Symantec Endpoint Protection Manager relatará
com precisão a duração completa da licença como três anos. Em todos os casos, o número de estações permanece
consistente com o número de estações que você comprou.

Quando o Symantec Endpoint Protection Manager mesclar arquivos, ele excluirá os arquivos de menor duração e
manterá o arquivo com maior duração para funções de manutenção de licenças internas. Se você considerar que o
Symantec Endpoint Protection Manager excluiu uma licença de modo inadequado, recupere e reative a licença excluída.

Você pode ver os números de série da licença com duração mais curta que são associados à licença ativa. Na página
Administrador, clique em Licenças e depois clique na licença ativada. As licenças associadas aparecerão na coluna
Licenças associadas.

Mais informações

Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Terminologia da licença do produto Symantec Endpoint Protection
Você deve adquirir uma licença que ofereça cobertura a todos os clientes implementados. Uma licença oferece cobertura
a todos os clientes independentemente da plataforma e da versão.

A seguinte terminologia aplica-se às licenças dos produtos da Symantec:

Table 56: Terminologia da licença do produto

Termo Descrição

Número de série Uma licença contém um número de série que identifica com exclusividade sua licença e associa a licença com
sua empresa. O número de série pode ser usado para ativar sua licença do Symantec Endpoint Protection.

Implementada Implementado refere-se aos computadores endpoint que estão protegidos pelo software-cliente do Symantec
Endpoint Protection. Por exemplo, "Nós temos 50 dispositivos implementados" significa que 50 endpoints têm o
software-cliente instalado.

Ativar Você ativa sua licença de produto do Symantec Endpoint Protection para ativar o acesso ilimitado a toda
a funcionalidade do programa. Você usa o Assistente de Ativação de licença para concluir o processo de
ativação.Consulte:
Como ativar ou importar a licença de seu produto Symantec Endpoint Protection

Estação Um dispositivo é um único computador endpoint que o software-cliente do Symantec Endpoint Protection
protege. Uma licença é comprada e validada para um número de dispositivos específico. “Dispositivos válidos”
refere-se ao número total de dispositivos que está especificado em todas as licenças ativas.

Licença de teste Uma licença de teste refere-se a uma instalação totalmente funcional do Symantec Endpoint Protection em
funcionamento no período de avaliação gratuita. Se desejar continuar usando o Symantec Endpoint Protection
além do período de avaliação, será necessário comprar e ativar uma licença para sua instalação. Você não
precisa desinstalar o software para converter o trialware em uma instalação licenciada.
Você deve obter a licença de teste do representante de vendas da sua conta.
O período da avaliação é de 60 dias da instalação inicial do Symantec Endpoint Protection Manager.

Implementado
excessivamente

Uma licença é implementada excessivamente quando o número de clientes implementados excede o número
de dispositivos licenciados.

Entender os requisitos da licença faz parte de planejar a instalação de seu Symantec Endpoint Protection e de gerenciar
suas licenças do produto após a instalação.

Mais informações
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Como licenciar o Symantec Endpoint Protection

Para licenciar um cliente Windows não gerenciado
Os clientes não gerenciados não exigem a instalação manual de um arquivo de licença e não entram na contagem
total de dispositivos de uma licença paga. Contudo, para ativar o envio dos dados de reputação de um cliente do
Windows não gerenciado, você deverá instalar uma licença paga no cliente não gerenciado. Os clientes Linux e Mac não
gerenciados não enviam dados de reputação.

Para licenciar um cliente Windows não gerenciado
1. Encontre e crie uma cópia de seu arquivo de licenciamento da Symantec atual (.slf).

Use o mesmo arquivo que você usou para ativar a licença no Symantec Endpoint Protection Manager.

2. No computador cliente, coloque o arquivo de licença copiado na caixa de entrada do cliente do Symantec Endpoint
Protection (local padrão):

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\

Por padrão, a pasta em que a caixa de entrada aparece está oculta; portanto, use as opções da pasta para ativar a
exibição de arquivos e de pastas ocultos.

Se o arquivo de licença for inválido ou se a instalação da licença tiver falhado, a licença será exibida em uma nova
pasta chamada Inválido. Se o arquivo for válido, ele será removido automaticamente da caixa de entrada depois
de processado.

3. Para verificar se você aplicou a licença corretamente, certifique-se de que nenhum arquivo apareça na pasta da caixa
de entrada.

4. Verifique se o arquivo .slf está na pasta a seguir (local padrão):

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config

Você também pode incluir o arquivo .slf como parte de um pacote de implementação de terceiros.
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Para gerenciar a conexão do servidor-cliente

Certifique-se de que o servidor de gerenciamento forneça conteúdo aos clientes.

Depois que você instala o cliente, o servidor de gerenciamento se conecta automaticamente ao computador cliente.

Table 57: Tarefas para gerenciar conexões entre o servidor de gerenciamento e os clientes

Ação Descrição

Verificar se o cliente está
conectado ao servidor de
gerenciamento

Você pode verificar o ícone de status no cliente e no console de gerenciamento. O ícone de status
mostra se o cliente e o servidor se comunicam.Consulte:
Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido
Um computador pode ter o software-cliente instalado, mas não ter o arquivo de comunicação
correto.Consulte:
• Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?
• Como substituo o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor no computador cliente?

Verificar se o cliente obtém
atualizações da política

Certifique-se de que os computadores-cliente obtenham as atualizações mais recentes da política
verificando o número de série da política no cliente e no console de gerenciamento. O número de
série da política deve ser correspondente se o cliente puder se comunicar com o servidor e receber
atualizações regulares da política.
Pode ser executada uma atualização manual de política e comparados os números de série da política
entre si.Consulte:
• Como usar o número de série da política para verificar a comunicação entre o cliente e o servidor
• Como atualizar políticas do cliente

Alterar qual método usar
para fazer o download de
políticas e de conteúdo para
os clientes

Você pode configurar o servidor de gerenciamento para impor as políticas ao cliente ou para que os
clientes extraiam automaticamente as políticas do servidor de gerenciamento.Consulte:
Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

Decidir se a lista de
servidores de gerenciamento
padrão deve ser usada

Você pode trabalhar com uma lista alternativa de servidores de gerenciamento para fazer failover
e balanceamento de carga. A lista de servidores de gerenciamento fornece uma lista de vários
servidores de gerenciamento a que os clientes podem conectar.Consulte:
Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga

Definir configurações de
comunicação para um local

Você pode definir configurações separadas de comunicação para locais e grupos.Consulte:
Como definir as configurações de comunicação para um local

Solucionar problemas de
conectividade do servidor de
gerenciamento

Se o servidor de gerenciamento e o cliente não se conectam, é possível solucionar problemas de
conexão.Consulte:
Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente
do Symantec Endpoint Protection

Para obter mais informações, consulte o seguinte artigo:

Sobre as portas de comunicação que o Symantec Endpoint Protection usa

Como configurar servidores de gerenciamento e a conexão entre
servidor e cliente
Use esta seção para:
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• Configurar a conexão entre o servidor de gerenciamento e o cliente.
• Aprimorar o desempenho do cliente e do servidor.
• Atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor
• Integrar o Symantec Endpoint Protection Manager com servidores de terceiros.

Para configurar comunicações HTTPS entre um Symantec Endpoint Protection
Manager e os clientes
O Symantec Endpoint Protection Manager usa um servidor da Web do Apache para comunicação com os clientes e
proporcionar Reporting Services. Para novas instalações do Symantec Endpoint Protection 14, as comunicações HTTPS
estão ativadas por padrão. HTTPS é um protocolo seguro que usa um certificado para assinar e criptografar dados, o que
garante a confidencialidade e a integridade das comunicações.

Table 58: Como configurar a comunicação HTTPS com o cliente

Etapa Descrição

Etapa 1: Verificar se a porta
HTTPS padrão está disponível

Por padrão, o tráfego HTTPS usa a porta 443. Em algumas redes, a porta 443 já pode estar
vinculada a outro aplicativo ou serviço. Para ativar a comunicação HTTPS, verifique se a porta
padrão está disponível. Consulte:
Para verificar a disponibilidade das portas

Etapa 2: Alterar a porta HTTPS
padrão conforme a necessidade

Se a porta 443 não estiver disponível, escolha uma porta não utilizada no intervalo de portas
superiores (49152 a 65535). Configure o servidor de gerenciamento para usar a nova porta.
Atualize a lista de servidores de gerenciamento para que reflitam a porta nova. Consulte:
• Como alterar a porta HTTPS do Apache para a comunicação do cliente
• Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga

Etapa 3: Ativar a comunicação
HTTPS com o cliente

Edite o arquivo httpd.conf do Apache para permitir a comunicação HTTPS com o cliente. Teste a
conexão e alterne os clientes para uma comunicação HTTPS.Consulte:
Para ativar as comunicações HTTPS cliente-servidor

Mais informações

Como gerenciar a conexão entre o cliente e o servidor

Verificação da disponibilidade de portas
Algumas configurações do Symantec Endpoint Protection Manager exigem que você mude uma atribuição de porta
padrão para evitar um conflito com outros aplicativos ou serviços. Para atribuir uma porta nova, você deverá verificar se
outro aplicativo ou serviço não usa a porta nova.

Abra um prompt de comando e digite o seguinte comando, distinguindo maiúsculas e minúsculas:

netstat -an | find ":porta" | find "LISTENING"

Onde porta representa o número da porta da qual você deseja verificar a disponibilidade. Por exemplo, para verificar se a
porta 443 está disponível, digite:

netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

Se o comando netstat retornar um resultado, será necessário encontrar uma porta não utilizada. Use o mesmo
comando, mas substitua porta pela porta de sua escolha. Se esse comando não gerar nenhum resultado, a porta estará
livre para uso.

Mais informações
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• Como alterar a porta HTTPS do Apache para a comunicação do cliente
• Como configurar comunicações HTTPS entre um Symantec Endpoint Protection Manager e os clientes
• Como proteger a comunicação cliente-servidor

Para alterar a porta HTTPS do Apache para a comunicação do cliente
A porta HTTPS padrão para o Apache é a porta 443. Se o Symantec Endpoint Protection Manager hospedar outros sites
HTTPS, talvez a porta 443 já tenha sido atribuída a um desses sites. Use outra porta para novas instalações, a fim de
diminuir o conflito com os aplicativos que já utilizam a porta padrão 443. Se desejar que os clientes usem a porta padrão
para se comunicar com o Symantec Endpoint Protection Manager, primeiro verifique se a porta está disponível.

NOTE

Se você personalizar o número da porta HTTPS depois de implementar o software-cliente, os clientes perderão
a comunicação com o servidor de gerenciamento. Eles restabelecerão a comunicação após a próxima
atualização do cliente no servidor, que contém as novas informações de conexão. Você também pode usar um
pacote de atualização de comunicação.Consulte:

Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação

Depois de concluir esse procedimento, ative as comunicações HTTPS entre o cliente e o servidor.

Para alterar a porta HTTPS do Apache para a comunicação do cliente
1. Em um editor de texto, abra o seguinte arquivo:

SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf

SEPM_Install por padrão é C:\Arquivos de Programas\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE

A pasta de circunscrição SEPM_Install\apache\conf\ssl\ pode ser somente leitura. Nesse caso, talvez seja
necessário desmarcar Somente leitura nas propriedades da pasta.

2. Edite as seguintes linhas e substitua o padrão 443 pelo novo número de porta:

Listen 443

<VirtualHost_default_: 443>

3. Salve o arquivo e feche o editor de texto.

Mais informações

• Para verificar a disponibilidade das portas
• Como ativar as comunicações HTTPS entre o cliente e o servidor
• Como configurar comunicações HTTPS entre um Symantec Endpoint Protection Manager e os clientes
• Como proteger a comunicação cliente-servidor

Para ativar as comunicações HTTPS cliente-servidor
Usando o protocolo HTTPS, edite o arquivo httpd.conf para permitir a comunicação segura entre o servidor do Symantec
Endpoint Protection Manager e os clientes.

Se precisar usar uma porta alternativa para a comunicação segura, primeiro altere a atribuição da porta no Symantec
Endpoint Protection Manager.

Para novas instalações do Symantec Endpoint Protection 14.x, as comunicações HTTPS entre o cliente e o servidor
estão ativadas por padrão.
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Como ativar as comunicações entre cliente e servidor HTTPS
1. Para ativar o HTTPS para o servidor web Apache, em um editor de texto, abra o seguinte arquivo:

SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf

SEPM_Install por padrão é C:\Arquivos de Programas\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

2. Encontre a seguinte string de texto e remova o hash (#):

#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. Salve e depois feche o arquivo.

4. Reinicie o serviço Servidor web do Symantec Endpoint Protection Manager.

Interromper e reiniciar o serviço do servidor Web do Symantec Endpoint Protection Manager também interrompe e
reinicia o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:

Como interromper e iniciar o servidor web do Apache

5. Para verificar se o HTTPS funciona corretamente, digite o seguinte URL em um navegador:

https://SEPMServer:porta/secars/secars.dll?hello,secars

Onde SEPMServer é o nome do host do servidor para Symantec Endpoint Protection Manager e porta é o número da
porta HTTPS. Por padrão, o tráfego HTTPS usa a porta 443.

6. Se o navegador exibir a palavra OK, a conexão do HTTPS terá sido feita com êxito.

Se uma página de erro for exibida, repita as etapas anteriores e verifique se você formatou todas as strings
corretamente. Verifique também se você digitou o URL corretamente.

Se você não tiver atualizado o servidor de gerenciamento com um certificado assinado por uma autoridade de
certificação e um par de chaves privadas, o navegador da Web exibirá um aviso de que o certificado não é confiável.
O mesmo aviso será exibido quando você acessar o site por um URL diferente do nome do assunto que está no
certificado de servidor de gerenciamento, o que é esperado.

7. Para converter os clientes ao uso de HTTPS para a comunicação com o Symantec Endpoint Protection Manager,
no console do Symantec Endpoint Protection Manager, na guia Políticas, clique em Componentes das políticas >
Listas de servidores de gerenciamento.

8. Clique duas vezes na lista de servidores de gerenciamento que seus grupos e locais de clientes usam. Se tiver
somente a lista de servidores de gerenciamento padrão, duplique-a e clique duas vezes na nova lista para editá-la.

Também é possível clicar em Adicionar uma lista de servidores de gerenciamento, em Tarefas. Inclua as
informações do servidor em Servidores de gerenciamento, Adicionar > Novo servidor. Você pode adicionar uma
entrada Novo servidor para o endereço IP do servidor e uma para o nome do servidor.Consulte:

Como copiar e colar uma política na página Políticas

9. Clique em Usar protocolo HTTPS.

Somente clique em Verificar o certificado quando usar o protocolo HTTPS se você tiver atualizado anteriormente
o servidor de gerenciamento com um certificado assinado por uma autoridade de certificação e um par de chaves
privadas.Consulte:

Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor

NOTE

Se você tiver usado um número de porta HTTPS personalizado no arquivo sslForClients.conf, edite o
servidor na lista de servidores de gerenciamento. Clique em Personalizar porta HTTPS e edite a porta para
corresponder ao número que você usou antes.

Clique em OK para salvar a porta personalizada.
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10. Clique em OK para salvar sua lista de servidores de gerenciamento.

11. Se você tiver editado uma cópia da lista de servidores de gerenciamento padrão, clique nela com o botão direito do
mouse, clique em Atribuir e atribua-a a todos os grupos e locais.Consulte:

Como atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo e local

12. No cliente do Symantec Endpoint Protection, clique em Ajuda > Solução de problemas > Status de conexão do
servidor.

13. Em Última tentativa de conexão e Última conexão bem-sucedida, confirme a exibição do endereço do servidor e
do número da porta para as comunicações HTTPS.

14. Clique em Conectar agora para forçar uma conexão imediata, se desejado.

Mais informações

• Como alterar a porta HTTPS do Apache para a comunicação do cliente
• Como configurar comunicações HTTPS entre um Symantec Endpoint Protection Manager e os clientes
• Como proteger a comunicação cliente-servidor

Aprimoramento de desempenho do cliente e do servidor
O Symantec Endpoint Protection Manager inclui vários recursos que permitem aumentar o desempenho do cliente e do
servidor ao mesmo tempo em que mantém um alto nível de segurança.
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Table 59: Tarefas para melhorar o desempenho no servidor e no cliente

Tarefa Descrição

Alterar as configurações
de comunicação entre o
cliente e o servidor

Use o modo de instalação pull em vez do modo de envio para controlar com que frequência o servidor
de gerenciamento faz o download de políticas e atualizações de conteúdo nos computadores cliente. No
modo de instalação pull, o servidor de gerenciamento pode suportar mais clientes.
Aumente o intervalo de pulsação de modo que o cliente e o servidor se comuniquem menos
frequentemente. Para menos de 100 clientes por servidor, aumente a pulsação para 15 a 30 minutos. De
100 a 1.000 clientes, aumente a pulsação para 30 a 60 minutos. As redes maiores podem precisar de
um intervalo de pulsação mais longo. Aumente a escolha aleatória de download entre uma e três vezes o
intervalo da pulsação. Consulte:
Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull
Para obter mais informações sobre como configurar intervalos de pulsação, consulte o seguinte white
paper:
Symantec Endpoint Sizing and Scalability Best Practices (em inglês)

Escolher aleatoriamente
e reduzir o número de
atualizações de conteúdo

As atualizações de conteúdo variam no tamanho e na frequência, dependendo do tipo de conteúdo e
da disponibilidade. Você pode reduzir o efeito de fazer download e importar um conjunto completo de
atualizações de conteúdo usando os seguintes métodos:
• Distribuir a carga do cliente em vários servidores de gerenciamento.Consulte:

Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga
• Use métodos alternativos para distribuir o conteúdo, como um provedor de atualizações de grupo ou

ferramentas de distribuição de terceiros.
Um provedor de atualizações de grupo o ajuda a conservar a largura de banda descarregando a
capacidade de processamento do servidor para um cliente que faz download do conteúdo.Consulte:
– Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes
– Como usar ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar computadores cliente

• Escolha aleatoriamente a hora em que o LiveUpdate faz download do conteúdo nos computadores
cliente.Consulte:
– Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
– Como escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de

um Provedor de atualizações de grupo
• Faça download das atualizações de conteúdo quando os usuários não estiverem usando ativamente o

computador-cliente.Consulte:
Como configurar a execução das atualizações do cliente Windows para quando os computadores
cliente estiverem ociosos

Ajustar verificações para
melhorar o desempenho
do computador

Você pode alterar algumas configurações da verificação para melhorar o desempenho dos computadores
sem reduzir a proteção.
Por exemplo, é possível configurar as verificações para ignorar arquivos confiáveis ou para serem
executadas quando o computador estiver ocioso. Consulte:
• Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computador
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Windows
• Verificação e monitoramento avançados
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Tarefa Descrição

Reduzir o volume do log
do cliente do banco de
dados

Você pode configurar as opções do registro em log para otimizar requisitos de armazenamento e atender
as políticas da empresa que controlam a retenção de dados em log.
O banco de dados recebe e armazena um fluxo constante de entradas nos arquivos de log. Você deve
gerenciar os dados armazenados no banco de dados para que eles não consumam todo o espaço livre em
disco. O excesso de dados pode causar falha no computador no qual o banco de dados é executado. 
Você pode reduzir o volume de dados do log executando as tarefas a seguir:
• Fazer upload somente de alguns logs do cliente para o servidor e altere a frequência com a qual o

upload dos logs do cliente é feito.Consulte:
Como especificar o tamanho do log do cliente e de quais logs fazer upload para o servidor de
gerenciamento

• Especificar quantas entradas de log o computador-cliente pode manter no banco de dados e por
quanto tempo pode mantê-las.Consulte:
Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco de
dados

• Filtre os eventos de risco e de sistema menos importantes para que menos dados sejam
encaminhados ao servidor.Consulte:
Como modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

• Reduzir o número de clientes que cada servidor de gerenciamento gerencia.Consulte:
– Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga
– Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

• Reduzir a frequência da pulsação, que controla a frequência com que é feito o upload dos logs dos
clientes para o servidor. Consulte:
Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

• Aumente a quantidade do espaço em disco rígido no diretório em que os dados de log são
armazenados antes de serem gravados no banco de dados.Consulte:
Sobre aumentar o espaço em disco no servidor para dados de log de clientes

Executar tarefas de
manutenção do banco de
dados

Para aumentar a velocidade da comunicação entre o cliente e o servidor, é necessário agendar tarefas
regulares de manutenção do banco de dados. Consulte:
Como agendar tarefas automáticas de manutenção do banco de dados

Sobre certificados de servidor
Os certificados são o padrão do setor para autenticar e criptografar dados confidenciais. Para impedir a leitura de
informações à medida que elas passam através dos roteadores na rede, os dados deverão ser criptografados.

Para se comunicar com os clientes, o servidor de gerenciamento usa um certificado de servidor. Para que o servidor
de gerenciamento identifique e se autentique com um certificado de servidor, o Symantec Endpoint Protection Manager
criptografa os dados por padrão. Contudo, há situações em que você deve desativar a criptografia entre o servidor e o
cliente. Consulte:

• Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor
• Atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as comunicações com o cliente

Você pode igualmente querer fazer backup do certificado como uma precaução de segurança. Se o servidor
de gerenciamento for danificado ou você esquecer a senha do armazenamento de chave, poderá recuperá-la
facilmente.Consulte:

• Como fazer backup de um certificado de servidor
• Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor
• Como gerar um novo certificado de servidor

O servidor de gerenciamento suporta os seguintes tipos de certificado:

• Arquivo de armazenamento de chave JKS (.jks) (padrão)
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Uma ferramenta Java denominada keytool.exe gera o arquivo de armazenamento de chave. O formato Java
Cryptography Extension (.jceks) requer uma versão específica do Java Runtime Environment (JRE). O servidor de
gerenciamento é compatível com apenas um arquivo de armazenamento de chave .jceks gerado com a mesma
versão do Java Development Kit do servidor de gerenciamento.
O arquivo de armazenamento de chave deve conter um certificado e uma chave privada. A senha do armazenamento
de chave deve ser a mesma senha da chave. Você pode encontrar a senha no seguinte arquivo:
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install por padrão é C:\Arquivos de Programas\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

• Arquivo de armazenamento de chave PKCS12 (.pfx e .p12)
• Certificado e arquivo da chave privada (formato .der e .pem)

A Symantec é compatível com certificados não criptografados e chaves privadas no formato DER e PEM. As chaves
privadas criptografadas PKCS8 não são compatíveis.

Como aceitar certificado de servidor autoassinado para Symantec Endpoint
Protection Manager
Quando você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, um certificado autoassinado das páginas que são
processadas em um navegador será incluído como parte da instalação. Quando você acessar primeiro estas páginas de
um console remoto, será necessário aceitar o certificado autoassinado para que as páginas sejam exibidas.

Os certificados são armazenados separadamente para cada usuário. Cada conta de administrador deve aceitar o
certificado para cada local remoto do qual se conectam ao servidor de gerenciamento.

Para obter instruções sobre como adicionar o certificado de segurança ao navegador, consulte o seguinte artigo:

Como instalar o certificado do Endpoint Protection Manager para acesso ao console web.

Mais informações

Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Melhores práticas para atualizar certificados de servidor e manter a conexão do
servidor-cliente
Poderá ser necessário atualizar o certificado de segurança nas seguintes situações:

• Você restaura um certificado de segurança anterior que os clientes já usam.
• Você deseja usar um certificado de segurança diferente do certificado padrão (.JKS).

Quando os clientes usam uma comunicação com o servidor, o certificado de servidor é trocado entre o servidor e os
clientes. Essa troca estabelece uma relação de confiança entre o servidor e os clientes. Quando o certificado for alterado
no servidor, a relação de confiança será quebrada e os clientes não poderão mais se comunicar. Esse problema é
chamado de clientes órfãos.

NOTE

Use esse processo para atualizar um servidor de gerenciamento ou vários servidores de gerenciamento ao
mesmo tempo.

A tabela a seguir relaciona as etapas para atualizar o certificado sem deixar órfãos os clientes que são gerenciados pelo
servidor.
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Table 60: Etapas para atualizar certificados de servidor

Etapa Descrição

Etapa 1: Interromper a relação de
replicação*

Se o servidor de gerenciamento que você deseja atualizar for replicado em outros servidores de
gerenciamento, interrompa a relação de replicação. Consulte:
Como desativar a replicação e restaurar a replicação antes e depois de um upgrade

Etapa 2: Desativar verificação de
certificado do servidor

Desative as comunicações seguras entre o servidor e os clientes. Quando você desativar
a verificação, os clientes ficarão conectados enquanto o servidor atualizar o certificado de
servidor.Consulte:
Atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as
comunicações com o cliente

Etapa 3: Aguardar para que todos
os clientes recebam a política
atualizada

O processo de implementação da política atualizada pode levar uma semana ou mais,
dependendo dos seguintes fatores:
• O número de clientes que se conectam ao servidor de gerenciamento. Instalações grandes

podem demorar vários dias para concluir o processo porque os computadores gerenciados
devem estar online para receber a nova política.

• Alguns usuários podem estar em férias com seus computadores off-line.
Para obter mais informações, consulte:
Como usar o número de série da política para verificar a comunicação entre o cliente e o servidor

Etapa 4: Atualizar o certificado do
servidor

Atualizar a certificação de servidor. Se você igualmente planeja fazer upgrade do servidor de
gerenciamento, faça upgrade do certificado primeiro.Consulte:
• Como fazer upgrade de um servidor de gerenciamento
• Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor
Você deve reiniciar os seguintes serviços para usar o novo certificado:
• O serviço do Symantec Endpoint Protection Manager
• O serviço Servidor da Web do Symantec Endpoint Protection Manager
• O serviço de API do Symantec Endpoint Protection Manager

(A partir de 14)

Etapa 5: Ativar a verificação do
certificado de servidor novamente

Ative novamente as comunicações seguras entre o servidor e os clientes.Consulte:
Atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as
comunicações com o cliente

Etapa 6: Aguardar para que todos
os clientes recebam a política
atualizada

Os computadores-cliente devem receber as alterações de política da etapa anterior.

Etapa 7: Restaurar a relação de
replicação*

Se o servidor de gerenciamento que você atualizou for replicado em outros servidores de
gerenciamento, restaure a relação de replicação.Consulte:
Como desativar a replicação e restaurar a replicação antes e depois de um upgrade

*Você só precisará executar estas etapas se usar a replicação no ambiente do Symantec Endpoint Protection Manager.

Mais informações

• Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como gerar um novo certificado de servidor

Como atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as
comunicações com o cliente
O Symantec Endpoint Protection Manager usa um certificado para autenticar as comunicações entre ele e os clientes
do Symantec Endpoint Protection. O certificado também assina digitalmente os arquivos de política e os pacotes de
instalação que o cliente obtém por download. Os clientes armazenam uma cópia em cache do certificado na lista de
servidores de gerenciamento. Se o certificado estiver corrompido ou for inválido, o cliente não poderá se comunicar com
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o servidor. Se você desativar as comunicações seguras, os clientes ainda poderão se comunicar com o servidor, mas não
autenticarão as comunicações do servidor de gerenciamento.

Desative as comunicações seguras para atualizar o certificado nas seguintes situações:

• Um site com um único Symantec Endpoint Protection Manager
• Um site com mais de um Symantec Endpoint Protection Manager, se você não puder ativar o failover ou o

balanceamento de carga

NOTE

Se o certificado estiver corrompido, mas ainda for válido, convém executar a recuperação após desastres como
prática recomendada.Consulte:

Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Depois que você atualizar o certificado e os clientes fizerem check-in e o receberem, ative as comunicações seguras
novamente.

Quando você atualizar o certificado em um site com vários servidores de gerenciamento e usar failover ou
balanceamento de carga, o certificado será atualizado na lista de servidores de gerenciamento. Durante o processo
de failover ou balanceamento de carga, o cliente recebe a lista de servidores de gerenciamento atualizada e o novo
certificado.

NOTE

As etapas de 1 a 5 se aplicam somente à versão 14 e superior. Se você usar a versão 12.x, inicie na etapa 6.

Para atualizar o certificado de servidor em um único site do servidor de gerenciamento sem interromper as
comunicações com o cliente

1. No console, clique em Políticas > Componentes das políticas > Listas de servidores de gerenciamento.

2. Em Tarefas, clique em Copiar a lista e, em seguida, clique em Colar lista.

3. Clique duas vezes na cópia da lista para editá-la e, em seguida, faça as seguintes alterações:

• Clique em Usar protocolo HTTP.
• Para cada endereço de servidor em Servidores de gerenciamento, clique em Editar e, em seguida, clique em

Personalizar porta HTTP.
Deixe-a no padrão de 8014. Se você usar uma porta personalizada, use-a aqui.

4. Clique em OK e em OK novamente.

5. Clique com o botão direito na cópia da lista e depois em Atribuir.

6. No console, clique em Clientes > Políticas > Geral.

7. Na guia Configurações de segurança, desmarque Ativar comunicações seguras entre o servidor de
gerenciamento e os clientes usando certificados digitais para autenticação e clique em OK.

8. Aguarde pelo menos três ciclos de pulsação após fazer essa alteração em todos os grupos antes de passar para a
etapa 9.

Defina também essa configuração para os grupos que não herdam de um grupo pai.

9. Atualizar a certificação de servidor.Consulte:

Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor

10. Clique em OK.

Para reativar as configurações originais, espere pelo menos três ciclos de pulsação, marque novamente Ativar
comunicações seguras entre o servidor de gerenciamento e os clientes usando certificados digitais para
autenticação e reatribua a lista de servidores de gerenciamento original a seus grupos.
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11. Para atualizar o certificado de servidor em um site de servidor com diversos gerenciamentos sem interromper as
comunicações com o cliente, no console, certifique-se de que os clientes estejam configurados para balancear a
carga ou failover em pelo menos um outro Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:

Como configurar failover e balanceamento de carga

Se não for possível ativar o balanceamento de carga ou o failover, use o procedimento de um único site do servidor
de gerenciamento para desativar as comunicações seguras e reative-as em seguida.

WARNING

Devido a uma alteração no módulo de comunicação, as versões do cliente 14.2.x não podem usar esse
método para atualizar o certificado do servidor. Para evitar a interrupção da comunicação com esses
clientes, use o procedimento do site único do servidor de gerenciamento para essas versões de cliente, até
mesmo para sites de servidor com vários gerenciamentos.

12. Atualize o certificado de servidor no Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:

Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor

13. Aguarde pelo menos três ciclos de pulsação e atualize o certificado de servidor no próximo Symantec Endpoint
Protection Manager do site.

14. Repita as etapas 2 e 3 até que cada Symantec Endpoint Protection Manager do site tenha o novo certificado.

NOTE

Os usuários que estiverem fora do escritório ou em licença poderão não receber essas atualizações no
dispositivo, pois elas são realizadas off-line. Muitas instituições executam o método de failover por 30
dias ou mais para abranger o maior número possível de clientes externos. Convém deixar um Symantec
Endpoint Protection Manager em execução por 90 dias com o certificado antigo para se certificar de que
esses usuários não fiquem órfãos.

Mais informações

• Sobre certificados de servidor
• Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor

Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor
O certificado de servidor criptografa e descriptografa arquivos entre o servidor e o cliente. O cliente se conecta ao
servidor com uma chave de criptografia, faz o download de um arquivo e descriptografa a chave para verificar sua
autenticidade. Se você mudar o certificado no servidor sem manualmente atualizar o cliente, a conexão criptografada
entre o servidor e o cliente será interrompida.

Você deve atualizar o certificado de servidor nas seguintes situações:

• Reinstale o Symantec Endpoint Protection Manager sem usar o arquivo de recuperação. Atualize o certificado para
restaurar um certificado anterior que os clientes já usem. Consulte:
Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

• Substitua um servidor de gerenciamento por outro servidor de gerenciamento e use o mesmo IP e nome do servidor.
• Aplique o certificado de servidor errado (.JKS) após a recuperação após desastres.
• Você comprou um certificado diferente e quer usá-lo em vez do certificado padrão .JKS.Consulte:

Sobre certificados de servidor

Para obter mais informações, consulte:

Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor

Para atualizar ou restaurar um certificado de servidor
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1. No console, clique em Administrador e, em seguida, em Servidores.

2. Em Servidores, em Site local, clique no servidor de gerenciamento para o qual você quer atualizar o certificado de
servidor.

3. Em Tarefas, clique em Gerenciar certificado de servidor e, em seguida, clique em Avançar.

4. No painel Gerenciar certificado de servidor, clique em Atualizar o certificado de servidor, em Avançar e em Sim.

Para manter a conexão de servidor-cliente, desative as conexões seguras.Consulte:

Atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as comunicações com o cliente

5. No painel Atualizar o certificado de servidor, escolha o certificado que você quer atualizar e clique em Avançar.

6. Para cada tipo de certificado, siga as instruções nos painéis e clique em Concluir.

Os certificados de servidor de backup estão em SEPM_Install\Server Private Key Backup
\recovery_timestamp.zip. Você pode encontrar a senha para o arquivo armazenamento de chave no arquivo
settings.properties dentro do mesmo arquivo .zip. A senha aparece na linha keystore.password=.

SEPM_Install por padrão é C:\Arquivos de Programas\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

7. Você deve reiniciar os seguintes serviços para usar o novo certificado:

• O serviço do Symantec Endpoint Protection Manager
• O serviço Servidor da Web do Symantec Endpoint Protection Manager
• O serviço de API do Symantec Endpoint Protection Manager (a partir da versão 14)

Para obter mais informações, consulte:

• Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento
• Como interromper e iniciar o servidor web do Apache

Como reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager após alterar o
endereço IP e o nome do host do computador
Os clientes do SEP (Symantec Endpoint Protection) usam o nome do host e o endereço IP do computador do SEPM
(Symantec Endpoint Protection Manager) para se comunicar com o SEPM. Se você alterar o nome do host e o endereço
IP do computador, os clientes não manterão a comunicação automaticamente.Além disso, o SEPM não poderá se
conectar ao banco de dados porque o nome do servidor do banco de dados foi alterado e seu certificado anterior com o
nome e o endereço IP antigos do computador não são válidos.

O console web do SEPM exibe um erro de certificado porque o endereço IP e o nome do host do computador do SEPM
são diferentes do que consta no certificado.

NOTE
Essas tarefas são executadas quando os clientes do SEPM e do SEP se comunicam apenas por HTTPS e não
HTTP.

Como reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager e gerar um certificado para os bancos de dados do
SQL Server Express ou do SQL Server

1. No Symantec Endpoint Protection Manager, atualize a lista de servidores de gerenciamento para usar os nomes de
host e endereços IP atual e novo e certifique-se de a lista esteja atribuída a todos os clientes.
A lista atualizada permitirá que o cliente do SEP continue a se comunicar com o SEPM depois que o nome do host e
o endereço IP forem alterados. Consulte:
Como atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo ou local

2. Na guia Clientes > Políticas, clique na guia Geral > Configurações de segurança e desmarque a opção Ativar
comunicações seguras entre o servidor de gerenciamento e os clientes usando certificados digitais para

 175



 

autenticação. A desativação de comunicações seguras permite que os clientes ainda se comuniquem com o SEPM
sem a necessidade de autenticar as comunicações com o SEPM.Consulte:
Como atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as comunicações com o
cliente

3. Na guia Clientes > Clientes, verifique se os clientes ainda estão conectados ao servidor de gerenciamento.
4. Altere o endereço IP do computador do SEPM.
5. Altere o nome do host do computador do SEPM e, em seguida, reinicie o computador do SEPM.

NOTE
É possível renomear apenas o host do computador e não necessariamente o endereço IP.

6. Interrompa os serviços do SEPM executando os seguintes comandos: net stop semsrv , net stop semapisrv
e net stop semwebsrv .Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

7. Nos seguintes arquivos:
<Diretório de instalação do Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\conf\Catalina
\localhost\root.xml
<Diretório de instalação do Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\instances
\sepm-api\conf\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. Altere jdbc:sqlserver://nome_antigo_do_computador_do_SEPM:2638 para

jdbc:sqlserver://novo_nome_do_computador_do_SEPM:2638 . Se você usar um número de porta
diferente de 2638, continue a usar o outro número.

b. Altere trustServerCertificate = false para trustServerCertificate = true
8. Reinicie o serviço do SEPM executando os seguintes comandos: net start semsrv , net start semapisrv e

net start semwebsrv .
9. Efetue logon no SEPM.

Se a mensagem Falha ao conectar-se ao servidor for exibida, clique em OK e efetue logon mesmo assim.
10. Gere outro certificado do servidor do SEPM.

Esta etapa corresponde às informações do certificado de cliente do SEPM para o SEP com o novo nome e endereço
IP do computador.Consulte:
Para gerar um novo certificado de servidor

11. Efetue logoff do console do SEPM.
12. Execute uma das seguintes etapas:

Banco de dados Microsoft SQL
Server Express

1. Reconfigure o SEPM. Consulte:
Reinstalação ou reconfiguração do Symantec Endpoint Protection Manager

2. Efetue logon no SEPM.

Banco de dados do Microsoft SQL
Server

1. Reconfigure o SEPM. A mensagem de TLS é exibida.
2. Gere e importe um novo certificado TLS do SQL. Conclua a configuração.
3. Efetue logon no SEPM.
Se o banco de dados do SQL Server estiver no mesmo computador que o SEPM, consulte:
Como reconectar o banco de dados do Microsoft SQL Server aos clientes após alterar o nome
do host do computador

Banco de dados interno Efetue logon no SEPM.

13. Ative a opção Ativar comunicações seguras entre o servidor de gerenciamento e os clientes usando
certificados digitais para autenticação.

14. Verifique se os clientes ainda estão conectados ao SEPM.

Para obter mais informações, consulte:

Melhores práticas para atualizar certificados de servidor e manter a conexão do servidor-cliente
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Como reconectar o banco de dados do Microsoft SQL Server aos clientes após alterar o nome do host do
computador

Se você usar o Microsoft SQL Server como servidor de banco de dados no mesmo computador que o SEPM, o nome
do servidor usado para conexões ODBC será alterado após a alteração do nome do host do computador. É necessário
atualizar o nome do servidor usado para conexões ODBC.Só é possível alterar o nome do computador do SEPM, não o
endereço IP.

Como alterar o nome do servidor que as conexões ODBC usam

1. No computador do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Iniciar > Executar.
2. No campo Nome, digite odbccp32.cpl (32 bits) ou odbcad32.exe (64 bits) e clique em OK.
3. Na caixa de diálogo Administrador de Fonte de Dados ODBC, clique na guia DSN do Sistema.
4. Selecione SymantecEndpointSecurityDSN como DSN do Sistema e clique em Configurar.
5. Digite o destino de conexão correto para o nome do servidor, como \ e, em seguida, clique em Avançar.
6. Se você usar a autenticação do Windows, selecione With Integrated Windows authentication. Se você usar a

autenticação do SQL Server, marque a opção Com a autenticação do SQL Server usando uma ID de logon e
senha inseridas pelo usuário e informe a ID e a senha de logon. Marque a opção Connect to SQL Server to
obtain default settings for the additional configuration options e, em seguida, clique em Avançar.

7. Selecione Change the default database to:, selecione sem5 e clique em Avançar.
8. Clique em Concluir.
9. Na caixa de diálogo ODBC Microsoft SQL Server, clique em Testar Fonte de Dados.

Se você vir a mensagem Teste concluído com êxito , significa que o teste de conexão ODBC foi concluído.

Verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e
está protegido
Depois que você instalar o cliente, verifique se os clientes estão online e conectados ao Symantec Endpoint Protection
Manager. Você pode verificar o status da conexão no console e no cliente.

Como verificar a conexão do servidor de gerenciamento do cliente
1. Para verificar a conexão do servidor de gerenciamento do cliente no cliente do Symantec Endpoint Protection, no

computador cliente, execute uma das seguintes tarefas:

• O escudo do cliente na barra de tarefas do computador tem um ponto verde:

• Abra o cliente e observe na tela Status, que indica que Seu computador está protegido e exibe uma marca de
verificação verde:

• Abra o cliente e clique em Ajuda > Solução de problemas.

Para obter mais informações, consulte:

Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection
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2. Para verificar a conexão do servidor de gerenciamento de cliente no Symantec Endpoint Protection Manager, no
console, clique em Clientes e selecione o grupo de destino.

3. Na guia Clientes, os clientes que estiverem conectados terão um ícone com
um ponto verde na coluna Nome e exibirão o estado de integridade Online:

NOTE

Talvez os clientes que se conectam por meio do Symantec Endpoint Protection Manager não exibam
imediatamente as informações corretas de status online no console na nuvem. Aguarde de 5 a 10 minutos
depois que o status online for alterado para obter um reflexo preciso do status atual.

Table 61: Ícones de status do cliente no console de gerenciamento em Clientes > guia Clientes > coluna Nome

Ícone Descrição

A instalação do software cliente falhou.

• O cliente pode comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager. O estado da integridade é
Online.

• O cliente está no modo computador.

• O cliente não pode se comunicar com o Symantec Endpoint Protection Manager. O estado da integridade é
Offline.

• O cliente está no modo computador.
• O cliente pode ter sido adicionado através do console e talvez não tenha um software-cliente da Symantec

instalado.

• O cliente pode comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager.
• O cliente está no modo computador.
• O cliente é um detector não gerenciado.

• O cliente não pode se comunicar com o Symantec Endpoint Protection Manager.
• O cliente está no modo computador.
• O cliente é um detector não gerenciado.

• O cliente pode comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager.
• O cliente está no modo de usuário.

• O cliente não pode se comunicar com o Symantec Endpoint Protection Manager.
• O cliente está no modo de usuário.
• O cliente pode ter sido adicionado através do console e talvez não tenha um software-cliente da Symantec

instalado.

• O cliente pode comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager em outro site.
• O cliente está no modo computador.

• O cliente pode comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager em outro site.
• O cliente está no modo computador.
• O cliente é um detector não gerenciado.

• O cliente pode comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager em outro site.
• O cliente está no modo de usuário

Mais informações

Como exibir o status de proteção dos computadores cliente
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Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection
Você pode verificar o ícone da área de notificação no cliente para determinar se ele está conectado a um servidor de
gerenciamento e adequadamente protegido. O ícone da área de notificação algumas vezes é chamado de ícone de
bandeja do sistema.

O ícone está situado no canto inferior direito da área de trabalho do computador cliente. Você pode também clicar com o
botão direito do mouse neste ícone para mostrar comandos frequentemente usados.

NOTE

Em clientes gerenciados, o ícone da área de notificação não aparecerá se o administrador o tiver configurado
para estar indisponível.

Table 62: Ícones de status do cliente

Ícone Descrição

O cliente executa sem problemas. Está off-line ou não é gerenciado. Os clientes não gerenciados não estão conectados
a um servidor de gerenciamento.
O cliente executa sem problemas. Ele está conectado e comunica-se com o servidor. Todos os componentes da política
de segurança protegem o computador.
O cliente tem um pequeno problema. Por exemplo, as definições de vírus podem estar desatualizadas.

O cliente não é executado, tem um problema grave, uma licença expirada ou pelo menos uma tecnologia de proteção
desativada.

Como usar o número de série da política para verificar a comunicação
cliente-servidor
Para confirmar se o servidor e o cliente se comunicam, verifique o número de série da política no console e no cliente. Se
o cliente se comunicar com o servidor de gerenciamento e receber atualizações regulares de política, os números seriais
deverão corresponder.

Se os números de série da política não forem correspondentes, você pode tentar atualizar manualmente as políticas no
computador-cliente e verificar os logs da solução de problemas.Consulte:

• Como atualizar políticas do cliente
• Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

Como usar o número de série da política para verificar a comunicação entre o cliente e o servidor
1. Opção 1: Para exibir o número de série da política no console, no console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo relevante.

O número de série e a data da política aparecem no canto direito superior da janela do programa.

NOTE

O número de série da política e a data da política também aparecem na parte inferior da lista de detalhes na
guia Detalhes.

3. Opção 2: Para exibir o número de série da política no computador cliente, no computador cliente, no cliente, clique
em Ajuda > Solução de problemas.

Na guia Gerenciamento, consulte o número de série da política.
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O número de série deve corresponder ao número de série no console para o grupo em que o computador cliente
está.

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de
envio ou o modo de instalação pull
Saiba mais sobre os seguintes tópicos:

• Como decidir se deseja usar o modo de instalação pull ou por envio para conectar o Symantec Endpoint Protection
Manager e os clientes

• Como configurar o modo de envio ou modo de instalação pull para um grupo ou local

Como decidir se deseja usar o modo de instalação pull ou por envio para conectar o Symantec Endpoint
Protection Manager e os clientes

Quando você configurar políticas no servidor de gerenciamento, será preciso fazer o download das políticas atualizadas
no cliente. No console, é possível configurar os computadores-cliente para que usem um dos seguintes métodos de
atualização:

Modo pull O computador cliente se conecta ao servidor de gerenciamento periodicamente, dependendo da
frequência da configuração da pulsação. O computador-cliente verificará o status do servidor de
gerenciamento quando o cliente se conectar.

Modo de envio O computador-cliente estabelece uma conexão HTTP contínua com o servidor de gerenciamento.
Sempre que ocorrer uma alteração no status do servidor de gerenciamento, o computador cliente será
notificado imediatamente.

Em ambos os modos, o computador cliente executará a ação correspondente com base na alteração feita no status do
servidor de gerenciamento. Como é necessária uma conexão contínua, o modo de envio exige uma grande largura de
banda de rede. Os computadores-cliente configurados para usar o modo de instalação pull exigem menos largura de
banda.

O protocolo de pulsação define a frequência com que os computadores cliente fazem upload dos dados como entradas
de log e políticas de download. A primeira pulsação ocorre imediatamente depois que o cliente inicia. A próxima pulsação
ocorre na frequência de pulsação que você definiu.

A frequência de pulsação é um fator chave no número de clientes que cada Symantec Endpoint Protection Manager
pode suportar. Se você definir uma frequência de pulsação em 30 minutos ou menos, isso limitará o número total de
clientes que o Symantec Endpoint Protection Manager pode suportar. Para implementações de 1.000 clientes ou mais,
a Symantec recomenda que você defina a frequência de pulsação no período máximo de tempo possível. A Symantec
recomenda que você use o intervalo mais longo que atenda aos requisitos de segurança de sua empresa. Por exemplo,
se você quiser atualizar as políticas de segurança e coletar os logs diariamente, defina a frequência de pulsação como 24
horas. Avalie a configuração apropriada, o hardware e a arquitetura de rede necessários para seu ambiente de rede.

NOTE

Você também pode atualizar as políticas manualmente no computador-cliente.

Para obter mais informações, consulte:

• Como usar o número de série da política para verificar a comunicação entre o cliente e o servidor
• Portas de comunicação para o Symantec Endpoint Protection
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Como configurar o modo de envio ou modo de instalação pull para um grupo ou local

Você pode especificar se o Symantec Endpoint Protection Manager impõe a política aos clientes ou se os clientes
extraem a política do Symantec Endpoint Protection Manager. A configuração padrão é o modo push. Se você selecionar
o modo pull, por padrão, os clientes se conectarão ao servidor de gerenciamento a cada 5 minutos, mas você pode
mudar este intervalo de pulsação padrão.Consulte:

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Você pode definir o modo para um grupo ou para um local.

Como configurar o modo de envio ou o modo de instalação pull
1. Para configurar o modo de envio ou de instalação pull para um grupo, no console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo para o qual você deseja especificar para enviar ou receber políticas.

3. Clique em Políticas.

4. Desmarque Herdar políticas e configuração do grupo pai "nome do grupo".

5. No painel Políticas e configurações independentes do local, em Configurações, clique em Configurações de
comunicações.

6. Na caixa de diálogo Configurações de comunicações para nome do grupo, em Download, verifique se Fazer o
download de políticas e de conteúdo do servidor de gerenciamento está marcado.

7. Realize uma destas tarefas:

• Clique em Modo de envio.
• Clique em Modo de instalação pull e, em Intervalo de pulsação, defina o número de minutos ou horas.

8. Clique em OK.

9. Para especificar o modo de envio ou de instalação pull para um local, no console, clique em Clientes.

10. Em Clientes, selecione o grupo para o qual você deseja especificar para enviar ou receber políticas.

11. Clique em Políticas.

12. Desmarque Herdar políticas e configuração do grupo pai "nome do grupo".

13. Em Políticas e configurações específicas do local, em Políticas específicas de local do local que você quer
modificar, expanda Configurações específicas de local.

14. Em Configurações especificas de local, à direita de Configurações de comunicação, clique em Tarefas e
desmarque Usar as configurações de comunicações do grupo.

15. À direita de Configurações de comunicações, clique em Local - Push ou (Local - Pull).

16. Realize uma destas tarefas:

• Clique em Modo de envio.
• Clique em Modo de instalação pull e, em Intervalo de pulsação, defina o número de minutos ou horas.

17. Clique em OK.

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança
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Como o computador-cliente e o servidor de gerenciamento se
comunicam?
O Symantec Endpoint Protection Manager se conecta ao cliente com um arquivo de comunicação chamado Sylink.xml.
O arquivo Sylink.xml inclui as configurações de comunicação, como o endereço IP do servidor de gerenciamento e do
intervalo de pulsação. Após você instalar um pacote de instalação do cliente nos computadores cliente, o cliente e o
servidor se comunicarão automaticamente.

O arquivo sylink executa muitas das suas funções durante a pulsação. A pulsação é a frequência na qual os
computadores-cliente fazem upload dos logs do servidor de gerenciamento e fazem o download de políticas e comandos.

O arquivo sylink contém:

• O certificado público para todos os servidores de gerenciamento.
• O KCS ou uma chave de criptografia.
• O ID do domínio ao qual cada cliente pertence.

NOTE

Não edite o arquivo sylink. Se você alterar as configurações, o servidor de gerenciamento sobrescreverá a
maioria das configurações na próxima vez em que o cliente se conectar com o servidor de gerenciamento.

Para obter mais informações, consulte:

Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

Para solucionar problemas de comunicação do Sylink

Na versão 14.2, o módulo de comunicações recebeu upgrade e inclui novos arquivos de log. Você pode usar essas
informações para solucionar problemas de comunicação entre o Symantec Endpoint Protection Manager e os clientes.

O módulo de comunicações do 14.2 funciona com todos os tipos de cliente, incluindo Windows, Mac e Linux e melhorou
o suporte a IPv6.

NOTE

A partir da versão 14.2, o módulo de comunicação honra somente as informações de proxy do sistema.

Como solucionar problemas de comunicação do Sylink
1. Para exibir os arquivos de log para o módulo de comunicações, no cliente Windows, na seguinte pasta:

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data

Você pode exibir os seguintes arquivos:

• Para registro do cliente:
– RegistrationInfo.xml

Metadados de registro do cliente que o cliente envia ao Symantec Endpoint Protection Manager.
– Registration.xml

Metadados de registro do cliente que o Symantec Endpoint Protection Manager retorna ao cliente.
– State.xml

Inclui configurações internas, como o endereço IP do servidor de gerenciamento.
• Para os logs do módulo de comunicações:

\Logs\cve.log e \Logs\cve-actions.log
Use esses logs para solucionar problemas de comunicação entre o cliente e o Symantec Endpoint Protection
Manager. Envie esses logs ao suporte técnico se solicitado.

• Para o status de opstate:
Aparece nos logs nas pastas \Pending e \Sent
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2. Para configurar os logs do módulo de comunicação, abra o Editor do Registro do Windows, clique em Iniciar >
Executar, digite regedit e, em seguida, clique em OK.

3. Para ativar o cve.log ou cve-actions.log, abra a seguinte chave de registro do Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel

Use qualquer um dos seguintes valores:

• 1 = Depuração
• 2 = Informações
• 3 = Aviso
• 4 = Erro
• 5 = Grave

Se a chave de registro não estiver presente ou não tiver um valor válido, o padrão será 4. O padrão de instalação
também é 4.

Por exemplo, você pode digitar:

32 bits: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001

64 bits: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001

4. Para controlar o tamanho desses logs, use o seguinte valor de registro: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD:
CVELogSizeDB

O tamanho padrão é 250 MB.

Mais informações

• How to enable Communication Module logging in Endpoint Protection 14.2 (em inglês)
• How to enable Sylink debugging for Endpoint Protection clients (14.1 and earlier) (em inglês)

Como substituo o arquivo de comunicação cliente-servidor no
computador-cliente?
Quando devo substituir o arquivo de comunicação cliente-servidor no computador-cliente?

Normalmente você não precisa substituir o arquivo Sylink.xml. Contudo, você pode precisar substituir o arquivo
Sylink.xml existente no computador-cliente nas seguintes situações:

• O cliente e o servidor não se comunicam. Se os clientes perderam a comunicação com o servidor de gerenciamento,
será necessário substituir o antigo arquivo Sylink.xml por um arquivo novo.Consulte:
Como verificar a conexão ao servidor de gerenciamento no computador cliente

• Você quer converter um cliente não gerenciado a um cliente gerenciado. Se um usuário instalar um cliente do arquivo
de instalação, o cliente será do tipo não gerenciado e não se comunicará com o servidor de gerenciamento. Você
pode igualmente reinstalar o software-cliente no computador como um computador gerenciado.Consulte:
Sobre clientes gerenciados e não gerenciados

• Você quer gerenciar um cliente previamente órfão. Por exemplo, se a unidade de disco rígido onde o servidor de
gerenciamento está instalado for corrompida, você deverá reinstalar o servidor de gerenciamento. Você pode atualizar
o arquivo Sylink.xml nos clientes órfãos para restabelecer a comunicação com eles.Consulte:
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– Atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as comunicações com o cliente
– Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor (Sylink.xml)

• Você quer mover um grande número de clientes de vários grupos para um único grupo. Por exemplo, convém mover
os computadores-cliente em um grupo remoto e em um grupo do laptop para um grupo de teste. Normalmente, você
precisará mover um grupo de computadores-cliente por vez.Consulte:
Como mover um computador-cliente para outro grupo

Para obter mais informações, consulte:

• Como substituo o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor no computador cliente?
• Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de

comunicação
• How to convert an unmanaged Symantec Endpoint Protection for Macintosh client to managed (em inglês)

Como substituo o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor no computador cliente?

Se você precisar substituir o arquivo de comunicação cliente-servidor (Sylink.xml) no computador-cliente, poderá usar os
seguintes métodos:

• Crie um novo pacote de instalação do cliente e implemente-o nos computadores-cliente. Use este método
se manualmente importar o Sylink.xml em ambiente grande não é fisicamente possível e exige o acesso
administrativo.Consulte:
Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação

• Grave um script que execute a ferramenta SylinkDrop, localizada na pasta \Tools do arquivo de instalação.
A Symantec recomenda este método para um grande número de clientes. Você também deverá usar a ferramenta
SylinkDrop se usar uma ferramenta de gerenciamento de software para fazer o download do software-cliente nos
computadores. A vantagem da ferramenta de gerenciamento de software é que ela faz o download do arquivo
Sylink.xml assim que o usuário final ativa o computador cliente. Em comparação, o pacote de instalação do cliente
fará o download do novo arquivo Sylink.xml somente depois que o computador cliente se conectar ao servidor de
gerenciamento.Consulte:
Como restaurar as configurações de comunicação entre o cliente e o servidor usando a ferramenta SylinkDrop

• Exporte o arquivo Sylink.xml ao computador-cliente e importe-o no computador-cliente manualmente. A Symantec
recomenda este método se você quiser usar uma ferramenta de gerenciamento de software. Com uma ferramenta de
gerenciamento de software, a tarefa é colocada na fila e concluída sempre que os usuários ativarem seu computador.
Com os outros métodos, o computador-cliente deve estar online.

A tabela a seguir exibe o processo de exportar e importar o arquivo Sylink.xml no computador cliente.

Table 63: Etapas para exportar e importar o arquivo de comunicação

Etapa Descrição

Etapa 1: Exportar um arquivo que
inclua todas as configurações de
comunicação para o grupo em
que deseja que o cliente esteja.

O nome do arquivo padrão é nome do grupo_sylink.xml.Consulte:
Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor (Sylink.xml)

Etapa 2: Implementar o arquivo no
computador-cliente

Você pode salvar o arquivo em um local da rede ou enviá-lo a um usuário individual no
computador-cliente.
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Etapa Descrição

Etapa 3: Importar o arquivo no
computador-cliente

Você ou o usuário podem importar o arquivo no computador-cliente.Consulte:
Como importar as configurações de comunicação entre o cliente e o servidor no cliente Windows
Os clientes não gerenciados não são protegidos por senha, assim, você não precisa de uma
senha no cliente. Contudo, se você tentar importar um arquivo em um cliente gerenciado
protegido por senha, deverá digitar uma senha. A senha é a mesma que é usada para importar
ou exportar uma política.Consulte:
Como proteger o cliente do Symantec Endpoint Protection com senha
Você não precisa reiniciar o computador-cliente.

Etapa 4: Verificar a comunicação
entre o cliente e o servidor no
cliente

O cliente conecta-se imediatamente ao servidor de gerenciamento. O servidor de gerenciamento
coloca o cliente no grupo especificado no arquivo de comunicação. O cliente é atualizado com
as políticas e configurações do grupo. Depois que o cliente e o servidor de gerenciamento se
comunicarem, o ícone da área de notificação com o ponto verde aparecerá na barra de tarefas do
computador cliente.Consulte:
Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

Mais informações

• Arquivos de comunicação de cliente e servidor
• Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?

Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com
Implementação do pacote de atualização de comunicação
Se as comunicações cliente-servidor forem rompidas, você poderá restaurá-las rapidamente substituindo o arquivo
Sylink.xml no computador-cliente. Você pode substituir o arquivo Sylink.xml implementando um pacote de atualização
de comunicação. Use esse método para um grande número de computadores, para computadores que você não pode
acessar fisicamente com facilidade ou computadores que exijam acesso administrativo.

Para obter mais informações, consulte:

• Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?
• Como substituo o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor no computador cliente?

Como restaurar a comunicação entre cliente e servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação

1. No console, inicie o Assistente de Implementação de Cliente.

Clique em Ajuda > Página de Introdução e depois, em Tarefas obrigatórias, clique em Instalar o software cliente
em seus computadores.

2. No Assistente de Implementação de Cliente, em Implementação do pacote de atualização de comunicação,
selecione se você quer um pacote para clientes Windows ou Mac e clique em Avançar.

3. Selecione o grupo no qual você quer aplicar a política e clique em Avançar.

Somente para clientes Windows, você pode definir a proteção por senha.Consulte:

Como proteger o cliente do Symantec Endpoint Protection com senha

4. Escolha um dos seguintes métodos de implementação e clique em Avançar:

• Clique em Envio remoto e passe para a etapa Seleção de computador no procedimento seguinte. Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com instalação remota por envio

• Clique em Salvar pacote e passe para a etapa Procurar no procedimento seguinte. Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote
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5. Depois que o pacote de atualização de comunicação for aplicado, confirme se os computadores se comunicam com
êxito com o Symantec Endpoint Protection Manager.

Mais informações

• Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido
• Como executar um relatório no status da implementação dos clientes

Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o
cliente e o servidor (Sylink.xml)
Se o cliente e o servidor não se comunicarem, poderá ser necessário substituir o arquivo Sylink.xml no computador-
cliente para restaurar a comunicação. Você pode exportar manualmente o arquivo Sylink.xml do Symantec Endpoint
Protection Manager com base em grupos.

Os motivos mais comuns para substituir o Sylink.xml no cliente são:

• Converter um cliente não gerenciado em um cliente gerenciado.
• Reconectar um cliente previamente órfão ao servidor de gerenciamento. Consulte:

Atualizar o certificado de servidor no servidor de gerenciamento sem interromper as comunicações com o cliente

Para obter mais informações, consulte:

Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?

Se você precisar atualizar a comunicação cliente-servidor para um grande número de clientes, implemente o pacote de
atualização da comunicação em vez de usar esse método.Consulte:

Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação

Como exportar manualmente o arquivo de comunicações entre cliente e servidor (Sylink.xml)
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo no qual você deseja que o cliente apareça.

3. Clique com o botão direito do mouse no grupo e clique em Exportar configurações de comunicação.

4. Na caixa de diálogo Exportar configurações de comunicação para nome do grupo, clique em Procurar.

5. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de exportação, localize a pasta para onde você deseja exportar o
arquivo .xml e clique em OK.

6. Sob Modo de política preferencial, certifique-se de que Modo computador esteja marcado.

7. Clique em Exportar.

Se o nome do arquivo já existir, clique em OK para substituí-lo ou em Cancelar para salvar o arquivo com um novo
nome de arquivo.

Para finalizar a conversão, você ou um usuário deve importar a configuração de comunicação no computador-cliente.

Mais informações

Como importar as configurações de comunicação entre o cliente e o servidor no cliente Windows
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Para importar configurações de comunicação cliente-servidor no
cliente Windows
Após exportar configurações de comunicação cliente-servidor, você poderá importá-las em um cliente Windows.
É possível usá-las para converter um cliente não gerenciado em um cliente gerenciado ou reconectar um cliente
previamente órfão ao Symantec Endpoint Protection Manager.

Para importar o arquivo de configurações de comunicação entre o cliente e o servidor no cliente Windows
1. Abra o Symantec Endpoint Protection no computador que você deseja converter em um cliente gerenciado.

2. No canto direito superior, clique em Ajuda e clique em Solução de problemas.

3. Na caixa de diálogo Solução de problemas, no painel Gerenciamento, clique em Importar.

4. Na caixa de diálogo Importar Configurações registro de grupo, localize o arquivo nome do grupo_sylink.xml e
clique em Abrir.

5. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Solução de problemas.

Depois de importar o arquivo de comunicação e o cliente e o servidor de gerenciamento se comunicarem, o ícone da
área de notificação aparecerá na barra de tarefas do computador. O ponto verde indica que o cliente e o servidor de
gerenciamento estão em comunicação um com o outro.

Mais informações

• Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor (Sylink.xml)
• Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de

comunicação

Como importar as configurações de comunicação entre o cliente e o
servidor no cliente Linux
(Para a versão 14.3 MP1 e anteriores)

Após a instalação de um Symantec Endpoint Protection não gerenciado para o cliente do Linux, você pode convertê-
lo em um cliente gerenciado para gerenciar centralmente as políticas e o status do cliente com o Symantec Endpoint
Protection Manager. Um cliente gerenciado comunica-se e relata seu status e outras informações ao Symantec Endpoint
Protection Manager.

Você também pode usar esse procedimento para reconectar um cliente previamente órfão com o Symantec Endpoint
Protection Manager.

NOTE

Você deve ter privilégios de superusuário para executar esse procedimento. O procedimento usa sudo para
demonstrar essa elevação de privilégio como necessária.

O texto path-to-sav representa o caminho do comando sav. O caminho padrão é /opt/Symantec/
symantec_antivirus/.

Para importar o arquivo de configuração da comunicação entre cliente e servidor no cliente Linux
1. Você ou o administrador do Symantec Endpoint Protection Manager deve primeiro exportar o arquivo de configuração

da comunicação pelo Symantec Endpoint Protection Manager e copiá-lo ao computador Linux. Certifique-se de que o
nome de arquivo seja sylink.xml.

Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor (Sylink.xml)
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2. No computador Linux, abra uma janela de terminal e digite o seguinte comando:

sudo path-to-sav/sav manage -i path-to-sylink/sylink.xml

Onde path-to-sylink representa o caminho no qual você copiou o arquivo sylink.xml.

Por exemplo, se você o copiou à área de trabalho do perfil do usuário, digite:

sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml

3. Uma importação com êxito retorna OK. Para verificar melhor o status gerenciado, digite o comando a seguir, que
exibe o número de série da política para uma importação com êxito:

path-to-sav/sav manage -p

Para obter mais informações, consulte:

Como instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux

NOTE

Do cliente Linux 14.3 RU2 em diante, é possível usar o comando sav para importar o arquivo sylink.xml.
Consulte:

Como executar a ferramenta de linha de comando do cliente Linux (sav).

Suporte a redes IPv6
Esse suporte foi adicionado à versão 14.2.

IPv6 é uma revisão ao protocolo IP que é um sucessor de IPv4. Ambos os tipos de endereços fornecem os IP address
originais, numéricos necessários para que os dispositivos Internet (feminine)-ativados comuniquem-se. Os endereços
IPv4 são de 32 bits, e os endereços IPv6 são de 128 bits. Portanto, o IPv6 permite que mais endereços estejam
disponíveis para usuários e dispositivos se comunicarem na Internet.

Os endereços IPv6 são expressos convencionalmente usando strings hexadecimais. Por exemplo,
fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334, que também pode ser expressado como
fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334. Quando você digitar um endereço IPv6 que termina em um número de porta,
deverá colocar o endereço IPv6 entre colchetes. Os colchetes impedem que o número da porta seja interpretado como
parte do endereço IPv6. Por exemplo: http://[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090.

O Symantec Endpoint Protection 14.2 é compatível com IPv6 das seguintes maneiras:

• Comunicação entre o servidor de gerenciamento e os clientes Windows, Mac e Linux.
• Comunicação entre o console e o servidor de gerenciamento, como o logon local ou remoto no Symantec Endpoint

Protection Manager. Consulte:
Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

• Comunicação entre servidores de gerenciamento e servidores internos do LiveUpdate que executam o Administrador
do LiveUpdate. Consulte:
Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

• Windows LiveUpdate para servidor de gerenciamento.
• Comunicação entre o servidor de gerenciamento ou clientes e serviços ou funções, como consultas de reputação e

LUE (LiveUpdate Engine - Mecanismo do LiveUpdate).
• Definição dos locais na detecção de local com critérios que se baseiam no IPv6.

Além disso, muitas outras políticas agora permitem que você digite os endereços IPv6 como critérios de definição, além
do IPv4, tais como assinaturas IPS personalizadas ou GUPs explícitos.

O IPv6 não é compatível com os seguintes itens:
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• 2FA (Two-Factor Authentication - Autenticação de Dois Fatores) com o Symantec VIP.Consulte:
Como configurar a autenticação de dois fatores com o Symantec VIP

• Como se registrar e se conectar ao console na nuvem.
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Como gerenciar grupos, clientes, administradores e domínios

Saiba como adicionar e gerenciar grupos, clientes, administradores, senhas e domínios.

Esta seção descreve como gerenciar grupos de computadores cliente, clientes, administradores, senhas e domínios.

Como gerenciar grupos de clientes
No Symantec Endpoint Protection Manager, os grupos funcionam como contêineres para os endpoints que executam
o software-cliente. Estes endpoints podem ser computadores ou usuários. Você organiza os clientes que tenham
necessidades da segurança semelhantes em grupos para facilitar o gerenciamento da segurança da rede.

O Symantec Endpoint Protection Manager contém os seguintes grupos padrão:

• O grupo Minha empresa é o grupo de nível superior, ou pai. Contém uma árvore simples de grupos filho.
• O Grupo padrão é um subgrupo de Minha empresa. Os clientes serão primeiramente atribuídos ao Grupo padrão

quando forem registrados pela primeira vez com o Symantec Endpoint Protection Manager, a menos que pertençam a
um grupo predefinido. Você não pode criar subgrupos em Grupo padrão.

NOTE

Você não pode renomear nem excluir os grupos padrão.

Se você renomear Minha empresa no console na nuvem, o nome do grupo não será alterado no Symantec
Endpoint Protection Manager.

Table 64: Ações de gerenciamento de grupo

Tarefa Descrição

Adicionar grupos Para obter mais informações, consulte:
Como você pode estruturar grupos
Como adicionar um grupo

Importar grupos
existentes

Se sua organização já tem uma estrutura de grupo existente, é possível importar os grupos como
unidades organizacionais.

Note: Você não pode gerenciar unidades organizacionais importadas da mesmas maneira que gerencia
os grupos criados no Symantec Endpoint Protection Manager.

Para obter mais informações, consulte:
Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP

Desativar herança para
subgrupos

Os subgrupos herdam as mesmas configurações de segurança do grupo pai por padrão. Você pode
desativar a herança.Consulte:
Como desativar a herança de um grupo

Criar locais dentro de
grupos

Você pode configurar os clientes para alternar automaticamente para uma política de segurança diferente
se o local físico do cliente mudar.Consulte:
Como gerenciar locais para clientes remotos
Algumas configurações de segurança são específicas de grupo e outras são específicas do local. Você
pode personalizar quaisquer configurações que forem específicas do local.Consulte:
Como definir as configurações de comunicação para um local
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Tarefa Descrição

Gerenciar políticas de
segurança para grupos

Você pode criar políticas de segurança baseadas nas necessidades de cada grupo. Assim, você poderá
atribuir políticas diferentes a grupos ou locais diferentes.Consulte:
• Como adicionar uma política
• Como atribuir uma política a um grupo ou a um local
• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Execute a manutenção
do grupo

Você pode mover grupos para um gerenciamento mais fácil e mover clientes entre grupos. Também é
possível bloquear a adição de clientes a um grupo específico. Consulte:
• Como mover um computador cliente para outro grupo
• Como impedir que computadores cliente sejam adicionados a grupos

Como você pode estruturar grupos
Você pode criar vários grupos e subgrupos para que correspondam à estrutura organizacional de sua empresa. Você
pode embasar sua estrutura de grupo no papel, na função, na geografia ou em uma combinação de critérios.

Table 65: Critérios para criar grupos

Critério Descrição

Função Você pode criar os grupos com base nos tipos de computadores a serem gerenciados, como laptops,
desktops e servidores. Como alternativa, é possível criar vários grupos que são baseados no tipo de
uso. Por exemplo, você pode criar um grupo remoto para os computadores-cliente usados em trânsito
e um grupo local para os computadores-cliente que permanecem no escritório.

Função Você pode criar grupos para funções de departamento, tais como vendas, engenharia, finanças e
marketing.

Geografia Você pode criar os grupos com base nos escritórios, nas cidades, nos estados, nas regiões ou nos
países onde os computadores estão localizados.

Combinação Você pode criar os grupos com base em uma combinação de critérios. Por exemplo, é possível usar o
papel e a função.
Você pode adicionar um grupo pai por atividade e adicionar subgrupos filhos por função, como no
seguinte cenário:
• Vendas, com subgrupos de laptops, desktops e servidores.
• Engenharia, com subgrupos de laptops, desktops e servidores.

Depois de organizar os computadores-cliente em grupos, você poderá aplicar a quantidade apropriada de segurança a
esse grupo.

Por exemplo, suponha que uma empresa tem departamentos de telemarketing e de contabilidade. Esses departamentos
têm funcionários nos escritórios de Nova York, Londres e Frankfurt da empresa. Todos os computadores de ambos os
departamentos são atribuídos ao mesmo grupo de modo a receber atualizações das definições de vírus e de risco à
segurança da mesma origem. Porém, os relatórios de TI indicam que o departamento de telemarketing é mais vulnerável
a riscos que o departamento de contabilidade. Como resultado, o administrador do sistema cria grupos separados de
telemarketing e de contabilidade. Os clientes de telemarketing compartilham as configurações que limitam estritamente
como os usuários podem interagir com a proteção contra vírus e riscos à segurança.

Para obter mais informações, consulte:

• Best Practices for Creating Group Structure (em inglês)
• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança
• Como gerenciar grupos de clientes
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Para adicionar um grupo
É possível adicionar grupos após definir a estrutura de grupos da sua organização.

As descrições dos grupos podem ter até 1024 caracteres. Os nomes de grupo podem conter qualquer caractere exceto
os seguintes caracteres: ” / \ * ? < > | : as descrições do grupo não são restritas.

NOTE

Não é possível adicionar grupos ao Grupo padrão.

Para obter mais informações, consulte:

Como você pode estruturar grupos

Para adicionar um grupo
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo ao qual você quer adicionar um novo subgrupo.

3. Na guia Clientes, em Tarefas, clique em Adicionar grupo.

4. Na caixa de diálogo Adicionar grupo para nome de grupo, digite o nome do grupo e uma descrição.

5. Clique em OK.

Como importar grupos existentes e computadores de um servidor Active
Directory ou LDAP
Se sua empresa usar um servidor Active Directory ou LDAP para gerenciar grupos, você poderá importar a estrutura do
grupo no Symantec Endpoint Protection Manager. Você pode então gerenciar os grupos e os computadores do console
de gerenciamento.

A tabela a seguir relaciona as tarefas que devem ser executadas para importar a estrutura de grupos para que você
possa gerenciá-los.

Table 66: Para importar grupos e computadores existentes

Etapa Descrição

Etapa 1: Conectar o Symantec
Endpoint Protection Manager
ao servidor de diretório da sua
empresa

Você pode conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor Active Directory ou
compatível com LDAP. Quando você adicionar o servidor, deverá ativar a sincronização.Consulte:
• Sobre a importação de unidades organizacionais do servidor de diretório
• Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
• Como conectar-se a um servidor de diretório em um site replicado

Etapa 2: Importar unidades
organizacionais ou contêineres
inteiros

Você pode importar a estrutura de grupos existente do Active Directory ou do LDAP para o
Symantec Endpoint Protection Manager. Você também pode copiar contas individuais de uma
estrutura de grupos importada para a estrutura de grupos existente do Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Como importar unidades organizacionais de um servidor de diretório
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Etapa Descrição

Etapa 3: Manter o computador
importado ou as contas de usuário
em seus respectivos grupos ou
copiar as contas importadas para
grupos existentes

Após importar unidades organizacionais, você poderá fazer qualquer uma das seguintes ações:
• Manter as unidades organizacionais ou as contas importadas em seus próprios grupos. Após

importar unidades organizacionais ou contas individuais, você atribuirá políticas à unidade
organizacional ou ao grupo.

• Copie as contas importadas para grupos do Symantec Endpoint Protection Manager
existentes. As contas copiadas seguem a política do grupo do Symantec Endpoint Protection
Manager, e não da unidade organizacional importada.Consulte:
Como adicionar um grupo

Para obter mais informações, consulte:
Como atribuir uma política a um grupo ou a um local
Os tipos de políticas de segurança

Etapa 4: Alterar o método de
autenticação para contas de
administrador (opcional)

Para as contas de administrador que você adicionou no Symantec Endpoint Protection
Manager, mude o método de autenticação para autenticação de servidor de diretório em vez da
autenticação padrão do Symantec Endpoint Protection Manager.
É possível usar as contas de administrador para autenticar as contas que você importou.
Quando um administrador fizer logon no Symantec Endpoint Protection Manager, o servidor
de gerenciamento recuperará o nome de usuário do banco de dados e a senha do servidor de
diretório. Consulte:
• Como escolher o método de autenticação de contas de administrador
• Como verificar a autenticação a um servidor de diretório

Sobre como importar unidades organizacionais do servidor de diretório
Os servidores do Microsoft Active Directory e LDAP usam unidades organizacionais para gerenciar contas de
computadores e usuários. Você pode importar uma unidade organizacional e os dados de sua conta para o Symantec
Endpoint Protection Manager, e gerenciar os dados da conta no console de gerenciamento. Como o Symantec Endpoint
Protection Manager trata a unidade organizacional como um grupo, você poderá então atribuir uma política de segurança
ao grupo da unidade organizacional.

Você pode igualmente mover contas das unidades organizacionais para um grupo do Symantec Endpoint Protection
Manager copiando-as. A mesma conta existe então no grupo e na unidade organizacional do Symantec Endpoint
Protection Manager. Como a prioridade do grupo do Symantec Endpoint Protection Manager é mais alta do que a
unidade organizacional, as contas copiadas adotam a política do grupo do Symantec Endpoint Protection Manager.

Se excluir uma conta do servidor de diretório que você copiou para um grupo do Symantec Endpoint Protection Manager,
o nome da conta ainda permanecerá no grupo do Symantec Endpoint Protection Manager. Você deve remover a conta do
servidor de gerenciamento manualmente.

Se você precisar modificar os dados da conta na unidade organizacional, deverá executar esta tarefa no servidor de
diretório, e não no Symantec Endpoint Protection Manager. Por exemplo, você pode excluir uma unidade organizacional
do servidor de gerenciamento, que não exclui permanentemente a unidade organizacional no servidor de diretório.
Você deve sincronizar o Symantec Endpoint Protection Manager com o servidor do Active Directory, de modo que essas
alterações sejam atualizadas automaticamente no Symantec Endpoint Protection Manager. Ative a sincronização quando
configurar a conexão ao servidor de diretório.

NOTE

A sincronização é possível somente para servidores do Active Directory. O Symantec Endpoint Protection não
suporta a sincronização com servidores LDAP.

Você também pode importar usuários selecionados para um grupo do Symantec Endpoint Protection Manager em vez de
importar a unidade organizacional inteira.

Mais informações
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• Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
• Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP
• Como importar unidades organizacionais de um servidor de diretório

Para conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
Você deve primeiramente conectar o Symantec Endpoint Protection Manager ao servidor de diretório da empresa para
poder importar as unidades organizacionais que contêm contas de computador ou contas de usuário.

Você não pode modificar as contas nas unidades organizacionais no servidor de gerenciamento, somente no servidor
de diretório. Contudo, você pode sincronizar os dados de uma conta entre o servidor do Active Directory e o servidor de
gerenciamento. Qualquer alteração feita no servidor do Active Directory será atualizada automaticamente no Symantec
Endpoint Protection Manager. Todas as alterações que você fizer no servidor do Active Directory não serão exibidas
imediatamente na unidade organizacional que foi importada para o servidor de gerenciamento. O período de latência
depende da frequência da sincronização. Ative a sincronização e defina a frequência da sincronização quando configurar
a conexão.

Se você excluir uma conexão do servidor de diretório do Symantec Endpoint Protection Manager, deverá primeiramente
excluir todas as unidades organizacionais importadas que estejam associadas com essa conexão. Após, você pode
sincronizar dados entre os servidores.

NOTE

A sincronização é possível somente para servidores do Active Directory. O Symantec Endpoint Protection não
oferece suporte à sincronização com servidores LDAP.

Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
1. No console, clique em Administrador > Servidores.

2. Em Servidores e em Site local, selecione o servidor de gerenciamento.

3. Em Tarefas, clique em Editar as propriedades do servidor.

4. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor, na guia Servidores de diretórios, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Adicionar servidor de diretório, digite um nome para o servidor de diretório.

6. Marque Active Directory ou LDAP e digite o endereço IP, o nome do host ou o nome de domínio.

Se você adicionar um servidor LDAP, mude o número da porta do servidor LDAP se ele for diferente do que o valor
padrão.

7. Se você quiser uma conexão criptografada, marque Usar conexão segura.

8. Clique em OK.

9. Na guia Servidores de diretórios, marque Sincronizar com servidores de diretórios e em Agendamento,
configure o agendamento da sincronização.

10. Clique em OK.

Mais informações

Como importar unidades organizacionais de um servidor de diretório

Para conectar-se a um servidor de diretório em um site replicado
Se um site usar um servidor replicado do Active Directory ou LDAP, você poderá conectar o Symantec Endpoint
Protection Manager ao servidor de diretório primário e ao servidor replicado. Se o servidor de diretório primário for
desconectado, o servidor de gerenciamento ficará conectado ao servidor do diretório replicado.

 194



 

Em seguidam Symantec Endpoint Protection Manager poderá autenticar contas de administrador e sincronizar unidades
organizacionais em todos os servidores do Active Directory do site local e dos sites replicados. Consulte:

Como configurar sites e replicação

NOTE

A sincronização é possível somente para servidores do Active Directory. O Symantec Endpoint Protection não
oferece suporte à sincronização com servidores LDAP.

Para conectar-se a um servidor de diretório em um site replicado
1. No console, clique em Administrador > Servidores.

2. Em Servidores, selecione o servidor de gerenciamento.

3. Em Tarefas, clique em Editar as propriedades do servidor.

4. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor, na guia Servidores de diretórios, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Adicionar o servidor de diretório, na guia Servidores de replicação, clique em Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Adicionar o servidor de replicação, digite o endereço IP, o nome do host ou o nome de domínio
do servidor de diretório e clique em OK.

7. Clique em OK.

8. Clique em OK.

Mais informações

Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório

Para importar unidades organizacionais de um servidor de diretório
Quando você importar contas de computador ou contas de usuário de um servidor do Active Directory ou LDAP, elas
serão importadas como unidades organizacionais. Você pode então aplicar uma política de segurança à unidade
organizacional. Você pode igualmente copiar essas contas para um grupo do Symantec Endpoint Protection Manager.

Você pode importar a unidade organizacional como um subgrupo de Minha empresa ou de um grupo criado por você,
mas não o Grupo padrão. Você não pode criar grupos como um subgrupo de uma unidade organizacional. Você não
pode colocar uma unidade organizacional em mais de um grupo do Symantec Endpoint Protection Manager.

Se não quiser adicionar todas as contas de uma unidade organizacional ou de um contêiner ao Symantec Endpoint
Protection Manager, você deverá importá-lo mesmo assim. Quando a importação for concluída, copie as contas que você
deseja gerenciar para os grupos de clientes existentes.

NOTE

Antes de importar unidades organizacionais para o Symantec Endpoint Protection Manager, você deverá
converter alguns dos caracteres especiais que precedem um nome de computador ou um nome de usuário.
Você executa esta tarefa no servidor de diretório. Se não quiser converter os caracteres especiais, o servidor de
gerenciamento não importará essas contas.

Você deve converter os seguintes caracteres especiais:

• Um espaço ou um caractere hash (#) que ocorra no início de uma entrada.
• Um caractere de espaço que ocorra no final de uma entrada.
• Uma vírgula (,), o sinal de mais (+), aspas duplas ("), símbolos de menor que ou maior que (< ou >), sinal de igual (=),

ponto-e-vírgula (;), barra invertida (\).

Para permitir que um nome inclua estes caracteres a serem importados, será necessário preceder cada caractere com
um caractere da barra invertida (\).
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Para importar unidades organizacionais de um servidor de diretório
1. Conecte o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório. Consulte:

Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório

2. No console, clique em Clientes e, em Clientes, selecione o grupo a que você quer adicionar a unidade
organizacional.

3. Em Tarefas, clique em Importar uma unidade organizacional ou um container.

4. Na lista suspensa Domínio, escolha o nome do servidor de diretório que você criou na etapa 1.

5. Selecione o domínio ou um subgrupo.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP
• Sobre a importação de unidades organizacionais do servidor de diretório

Para desativar a herança de um grupo
Na estrutura do grupo, os subgrupos inicialmente e automaticamente herdam os locais, as políticas e as configurações
do grupo pai. Por padrão, a herança é ativada para cada grupo. Você pode desativar a herança de modo que você possa
configurar as definições de segurança separadas para um subgrupo. Se você fizer mudanças e depois ativar a herança,
todas as mudanças realizadas nas configurações do subgrupo serão sobrescritas.

As políticas provenientes da nuvem não seguem a configuração de herança de políticas do Symantec Endpoint
Protection Manager. Em vez disso, elas seguem as regras de herança definidas na nuvem. Consulte:

Como gerenciar grupos de clientes

Para desativar a herança de um grupo
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual você quer desativar ou ativar a herança.

Você pode selecionar qualquer grupo, exceto o grupo de nível superior, Minha empresa.

3. No painel Nome de grupo, na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome
de grupo".

Para impedir que computadores-cliente sejam adicionados a grupos
É possível configurar pacotes de instalação do cliente com suas associações de grupo já definidas. Se um grupo for
definido no pacote, o computador cliente será automaticamente adicionado ao grupo apropriado. O cliente é adicionado
na primeira vez que se conectar ao servidor de gerenciamento.Consulte:

Como gerenciar pacotes de instalação do cliente

É possível bloquear um cliente se você não quiser que os clientes sejam adicionados automaticamente a um grupo
específico quando se conectarem à rede. É possível impedir que um novo cliente seja adicionado ao grupo ao qual
foi atribuído no pacote de instalação do cliente. Nesse caso, o cliente será adicionado ao grupo padrão. Você pode
manualmente mover um computador para um grupo bloqueado.

Para impedir que computadores-cliente sejam adicionados a grupos
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1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, clique com o botão direito do mouse em um grupo e clique em Propriedades.

3. Na guia Detalhes, em Tarefas, clique em Editar propriedades do grupo.

4. Na caixa de diálogo Propriedades do grupo para nome do grupo, clique em Bloquear novos clientes.

5. Clique em OK.

Mais informações

Como mover um computador cliente para outro grupo

Como mover um computador-cliente para outro grupo
Se os computadores cliente não estiverem no grupo correto, você poderá movê-los para outro grupo.

Para mover o cliente dos vários grupos para um único grupo, você pode implementar o pacote de instalação do cliente
novamente. Consulte:

Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação

Para mover um computador-cliente para outro grupo
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, selecione um grupo.

3. Na guia Clientes, no grupo selecionado, selecione o computador e clique com o botão direito do mouse em Mover.

Use a tecla Shift ou Control para selecionar vários computadores.

4. Na caixa de diálogo Mover clientes, selecione o novo grupo.

5. Clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar grupos de clientes
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Para gerenciar computadores-cliente

Table 67: Tarefas para gerenciar computadores-cliente

Tarefa Descrição

Verifique se o software-
cliente está instalado
nos computadores

• Você pode exibir os computadores em cada grupo que não tenha o software-cliente instalado
ainda.Consulte:
Como pesquisar os clientes que não têm o software cliente instalado

• Você pode configurar um computador cliente para detectar outros dispositivos que não têm o software
cliente instalado. Alguns desses dispositivos podem ser computadores desprotegidos. Você pode
instalar o software-cliente nesses computadores. Consulte:
Como configurar um cliente para detectar dispositivos não gerenciados

• Você pode adicionar um cliente a um grupo e instalar o software-cliente mais tarde.
Para obter mais informações, consulte:
Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente

Verificar se o cliente está
conectado ao servidor
de gerenciamento

Você pode verificar os ícones de status do cliente no console de gerenciamento e no cliente. O ícone de
status mostra se o cliente e o servidor se comunicam.Consulte:
• Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido
• Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection
Um computador pode ter o software-cliente instalado, mas ser um cliente não gerenciado. Você não pode
gerenciar um cliente não gerenciado. Em vez disso, você pode converter o cliente não gerenciado em
cliente gerenciado. Consulte:
Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?

Configurar a conexão
entre o cliente e o
servidor

Após a instalação do software-cliente, os computadores-cliente se conectam automaticamente ao
servidor de gerenciamento na próxima pulsação. Você pode mudar como o servidor se comunica com o
computador-cliente.Consulte:
Como gerenciar a conexão entre o cliente e o servidor
Você pode solucionar problemas quaisquer problemas de conexão.Consulte:
Solução de problemas de comunicação entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o console ou o
banco de dados

Verificar se os
computadores-cliente
têm o nível correto de
proteção

• Você pode exibir o status de cada tecnologia de proteção em seus computadores-cliente.Consulte:
– Como exibir o status de proteção dos computadores cliente
– Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

• Você poderá executar relatórios ou exibir logs se precisar aumentar a proteção ou melhorar o
desempenho. Por exemplo, as verificações podem causar falsos positivos. Você também pode
identificar os computadores-cliente que precisam de proteção.Consulte:
Monitoração da proteção de endpoints

• Você pode modificar a proteção com base em atributos específicos do software cliente ou dos
computadores cliente.Consulte:
Como pesquisar informações sobre computadores cliente

Ajustar a proteção em
computadores cliente

Se decidir que os clientes não têm o nível correto de proteção, você poderá ajustar as configurações da
proteção.
• Você pode aumentar ou diminuir cada tipo de proteção com base nos resultados dos relatórios e

logs.Consulte:
– Os tipos de políticas de segurança
– Como as tecnologias do Symantec Endpoint Protection protegem seus computadores

• Você pode exigir uma senha no cliente.Consulte:
Como proteger o cliente do Symantec Endpoint Protection com senha
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Tarefa Descrição

Mover endpoints de
um grupo a outro para
modificar a proteção
(opcional)

Para mudar o nível de proteção de um computador-cliente, é possível movê-lo para um grupo que forneça
mais ou menos proteção.Consulte:
Como mover um computador cliente para outro grupo
Quando implementar um pacote de instalação do cliente, especifique em que grupo colocará o cliente.
É possível mover o cliente para outro grupo. Se o cliente for excluído ou desconectado e em seguida
adicionado e conectado novamente, ele retornará ao grupo original.
Para manter o cliente com o grupo para o qual ele foi movido pela última vez, configure as preferências de
reconexão. Você define estas configurações na caixa de diálogo Configurações de comunicações, na
guia Clientes > Políticas. Consulte:
Configurações das comunicações para <nome_do_grupo>

Decidir se os usuários
devem ter controle
sobre a proteção do
computador (opcional)

Você pode especificar o tipo de controle que os usuários têm sobre a proteção em computadores cliente.
• Para proteção contra vírus e spyware, proteção proativa contra ameaças e mitigação de explorações

da memória, você pode bloquear ou desbloquear uma caixa de seleção das políticas para especificar
se os usuários poderão alterar configurações individuais.

• Para a política de firewall, a política do IPS e para algumas configurações da interface do usuário do
cliente, é possível mudar o nível de controle do usuário mais geralmente.Consulte:
Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

• Se usuários precisarem de mais controle do cliente, você poderá instalar um cliente não
gerenciado.Consulte:
Como o computador cliente e o servidor de gerenciamento se comunicam?

Remover o software
cliente do Symantec
Endpoint Protection
de computadores
desativados (opcional)

Se você desativou um computador-cliente e deseja usar a licença para outro computador, é possível
desinstalar o software-cliente do Symantec Endpoint Protection. Para os clientes gerenciados que não se
conectam, o Symantec Endpoint Protection Manager exclui clientes do banco de dados após 30 dias, por
padrão.
Você pode alterar o período de tempo após o qual o Symantec Endpoint Protection Manager exclui o
cliente do banco de dados. Com a exclusão de um cliente, você também pode economizar espaço no
banco de dados. Consulte:
• Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows
• Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac
• Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Linux
• Como apagar clientes obsoletos do banco de dados e tornar mais licenças disponíveis

Para exibir o status de proteção dos computadores-cliente
Você pode exibir as informações sobre o status operacional e de proteção em tempo real de clientes e computadores em
sua rede, como:

• Uma lista dos computadores-cliente gerenciados que não têm o cliente instalado.
Você pode exibir o nome do computador, do domínio e do usuário que está conectado.

• Quais proteções são ativadas e desativadas.
• Qual computador-cliente tem as políticas e as definições mais recentes.
• O número de série da política do grupo e o número da versão do cliente.
• As informações sobre os componentes da rede do computador-cliente, como endereço MAC da placa de rede usada

pelo computador.
• As informações do sistema sobre o computador-cliente, como a quantidade de espaço livre em disco e do número de

versão do sistema operacional.

Depois de conhecer o status de um cliente específico, você pode resolver quaisquer problemas de segurança nos
computadores cliente. Você pode solucionar muitos problemas executando comandos em grupos. Por exemplo, é
possível atualizar o conteúdo ou ativar o Auto-Protect.
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NOTE

Se você gerenciar algum cliente que executa uma versão anterior do Symantec Endpoint Protection, algumas
tecnologias de proteção mais novas podem ser relacionadas como não reportando. Esse comportamento é
esperado. Isso não significa que você precisa tomar ação nesses clientes.

Para obter mais informações, consulte:

• Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido
• Como executar comandos em computadores cliente usando o console
• Como pesquisar os clientes que não têm o software cliente instalado

Para exibir o status de proteção dos computador cliente
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, localize o grupo que contém os clientes sobre os quais você deseja obter
informações.

3. Na guia Clientes, clique na lista suspensa Exibir. Em seguida, selecione uma categoria.

Você pode ir diretamente a uma página específica digitando o número da página na caixa de texto no canto direito
inferior.

Como ativar a proteção no computador cliente
Você deve manter todos os tipos de proteção ativados em seu computador sempre, principalmente o Auto-Protect.

No cliente, quando uma das proteções estiver desativada:

• A barra de status estará vermelha na parte superior da página Status.
• O ícone do cliente aparece com um sinal universal de proibição: um círculo vermelho com uma barra diagonal. O

ícone do cliente será exibido como um escudo na barra de tarefas no canto inferior direito, na área de trabalho do
Windows. Em algumas configurações, o ícone não é exibido.
Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection

Em um cliente gerenciado, o administrador pode ativar ou desativar uma tecnologia de proteção a qualquer momento. Se
você desativar uma proteção, o administrador poderá mais tarde ativá-la novamente. Seu administrador também pode
bloquear uma proteção de modo que você não possa desativá-la.

Para ativar tecnologias de proteção na página Status

1. No cliente, na parte superior da página Status, clique em Corrigir ou em Corrigir tudo.

Para ativar tecnologias de proteção na barra de tarefas

1. Na área de trabalho do Windows, na área de notificação, clique com o botão direito do mouse no ícone do cliente e
depois em Ativar Symantec Endpoint Protection.

Para ativar tecnologias de proteção de dentro do cliente

1. No cliente, na página Status, ao lado do tipo de proteção, clique em Opções > Ativar <tipo de proteção>.
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Para ativar o firewall

1. No cliente, na parte superior da página Status, ao lado de Redução de exploração de rede e host, clique em
Opções > Alterar configurações.

2. Na guia Firewall, marque Ativar firewall.

3. Clique em OK.

Para pesquisar os clientes que não têm o software-cliente instalado
Você pode pesquisar clientes em um grupo com base nos seguintes critérios:

• O software cliente está instalado.
• Clientes executados em computadores Windows, Mac ou Linux
• Os clientes Windows estão no modo de computador ou no modo de usuário.
• Os clientes são não persistentes e estão off-line nas infraestruturas da área de trabalho virtual.

Para obter mais informações, consulte:

• Como exibir o status de proteção dos computadores cliente
• Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

Como pesquisar clientes
1. No console, clique em Clientes.

2. No painel Clientes, selecione o grupo que você deseja pesquisar.

3. Na guia Clientes, em Tarefas, clique em Definir filtro de exibição.

4. Na caixa de diálogo Definir filtro de exibição, selecione Novos usuários ou computadores que foram criados,
mas que ainda não têm o software cliente instalado.

5. Clique em OK.

Procura por informações sobre computadores-cliente
Você pode pesquisar informações sobre clientes, computadores-cliente e usuários para tomar decisões informadas sobre
a segurança de sua rede. 

Por exemplo, você pode verificar que computadores no grupo Vendas executam o sistema operacional mais recente.
Você pode verificar também quais computadores-cliente no grupo Finanças precisam das definições de vírus mais
recentes instaladas.

NOTE

Para pesquisar a maioria das informações sobre os usuários, é necessário coletar as informações durante a
instalação do software-cliente ou mais tarde. Estas informações do usuário são exibidas também na guia Geral
e na guia Informações do usuário, na caixa de diálogo Editar propriedades do cliente.

Para obter mais informações, consulte:

Como coletar informações do usuário

Para pesquisar e obter informações sobre computadores-cliente
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1. No console, clique em Clientes.

2. Em Tarefas, clique em Pesquisar clientes.

3. Na caixa de diálogo Procurar clientes, na lista suspensa Localizar, clique em Computadores ou Usuários.

4. Clique em Procurar para selecionar um grupo que não seja o padrão. Clique para selecionar o grupo e clique em OK.

5. Em Critérios de pesquisa, clique no Campo de pesquisa para ver a lista suspensa e selecione os critérios pelos
quais você quer procurar.

Para encontrar clientes incorporados, é possível pesquisar pelos tipos de filtros de gravação em uso. Clique em Filtro
de gravação avançado, Filtro de gravação com base em arquivo ou Filtro de gravação unificado para pesquisar
se estiverem instalados, ativados ou ambos. Você também pode pesquisar o cliente de tamanho reduzido. Clique em
Tipo de instalação para pesquisar um valor de Tamanho reduzido.

6. Clique na lista suspensa Operador de comparação e selecione um operador de comparação.

É possível usar operadores booleanos padrão nos critérios da pesquisa. Clique em Ajuda para obter mais
informações sobre as opções.

7. Na célula Valor, digite a string de pesquisa.

8. Clique em Pesquisar.

Você pode exportar os resultados para um arquivo de texto.

9. Clique em Fechar.

Você pode exportar os dados contidos na consulta para um arquivo de texto.Consulte:

Como exibir o status de proteção dos computadores cliente

Quais são os comandos que você pode executar em computadores-cliente?
Você pode executar comandos remotamente em clientes individuais ou em um grupo inteiro através do console.

Para ver os resultados de qualquer comando, clique na página Monitores > Logs > Status do comando. Também é
possível executar alguns comandos da lista suspensa do tipo.

Os administradores do sistema e de domínio podem executar esses comandos automaticamente. Para administradores
limitados, ative ou desative o acesso para cada comando individualmente.Consulte:

• Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
• Como executar comandos em computadores cliente usando o console

Table 68: Comandos que podem ser executados em computadores-cliente

Comandos Descrição

Analisar (removido
da 14.3)

Em versões mais antigas, o comando Analisar mostrava o andamento de todas as solicitações que você enviou
para análise do console na nuvem para o sistema do Content Analysis (CAS).

Cancelar a
verificação de
evidências de
comprometimento

Inicia ou cancela uma verificação usada no gerenciamento e monitoramento remoto de terceiros.
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Comandos Descrição

Verificar Executa uma verificação sob demanda nos computadores-cliente.
Se você executar o comando de verificação e selecionar uma verificação Personalizada, a verificação usará
as configurações de verificação do comando definidas na página Verificações definidas pelo administrador.
O comando usa as configurações que estão na política de proteção contra vírus e spyware que é aplicada aos
computadores cliente selecionados.Consulte:
Como executar verificações sob demanda nos computadores cliente

Note: Você pode executar somente uma verificação personalizada em computadores-cliente Mac.

Atualizar conteúdo Atualiza o conteúdo em clientes iniciando uma sessão do LiveUpdate nos computadores cliente. Os clientes
recebem o conteúdo mais recente do Symantec LiveUpdate.Consulte:
Para fazer o download do conteúdo do LiveUpdate ao Symantec Endpoint Protection Manager

Atualizar conteúdo
e verificar

Atualiza o conteúdo iniciando uma sessão do LiveUpdate e executa uma verificação sob demanda nos
computadores-cliente.

Iniciar análise do
Power Eraser

Executa uma análise do Power Eraser nos computadores selecionados. Normalmente, você deve executar
o Power Eraser apenas em um único computador ou em um pequeno número de computadores. Você
somente deve executar o Power Eraser quando os computadores apresentarem instabilidade ou tiverem
problemas persistentes. Ao contrário de outras verificações, o Power Eraser não corrige possíveis ameaças
automaticamente. Você deve analisar as detecções nos logs e especificar quais os riscos deseja remover
apenas ou manter.

Note: Os computadores-cliente Mac e cliente Linux não processam este comando.

Para obter mais informações, consulte:
Para iniciar a análise do Power Eraser através do Symantec Endpoint Protection Manager

Reiniciar
computadores-
cliente

Reinicia os computadores cliente.
Se os usuários estiverem conectados ao cliente, eles serão avisados sobre a reinicialização com base nas
opções de reinicialização que o administrador configurou para esse cliente. Você pode configurar as opções de
reinicialização do cliente na página Configurações gerais.

Note: As opções da reinicialização aplicam-se somente a computadores cliente Windows. Os computadores
cliente Mac sempre executam uma reinicialização de hardware. Os computadores-cliente Linux ignoram esse
comando.

Para obter mais informações, consulte:
Como reiniciar computadores cliente no Symantec Endpoint Protection Manager

Note: Você pode se assegurar de que um cliente Windows não seja reiniciado. Você pode adicionar uma
chave do registro ao cliente que o impede de reiniciar, mesmo que um administrador emita um comando de
reinicialização.Consulte:

Note: Como garantir que um cliente não seja reiniciado

Ativar Auto-
Protect

Ativa o Auto-Protect para o sistema de arquivos nos computadores-cliente.
Por padrão, o Auto-Protect do sistema de arquivos é ativado.A Symantec recomenda sempre manter o Auto-
Protect ativado. Você pode bloquear a configuração para que os usuários dos computadores-cliente não
possam desativar o Auto-Protect.Consulte:
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Windows
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac
Se o Auto-Protect para email estiver desativado, ative-o na política de proteção contra vírus e spyware.

Ativar a proteção
contra ameaças à
rede e Desativar
a proteção contra
ameaças à rede

Ativa ou desativa o firewall e ativa a prevenção contra intrusões nos computadores-cliente.

Note: Os computadores-cliente Linux não processam este comando.

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar a proteção de firewall
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Comandos Descrição

Ativar Download
Insight e Desativar
Download Insight

Ativa ou desativa o Download Insight nos computadores-cliente.

Note: Os computadores-cliente Mac e cliente Linux não processam este comando.

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar detecções do Download Insight

Excluir da
quarentena

Exclui todos os arquivos da quarentena. Esse comando só é exibido no log de Riscos > na lista suspensa
Ação. Consulte:
How to delete Quarantined items from the Symantec Endpoint Protection Manager (em inglês)

Coletar lista de
impressão digital
de arquivos

Gera uma lista de impressões digitais de arquivos não editável dos clientes selecionados. A lista de impressões
digitais de arquivos coletada aparece na guia Políticas em Componentes de políticas > Listas de
impressões digitais de arquivos. Normalmente, você executa esse comando em um único computador ou
em um pequeno grupo de computadores. Se selecionar vários computadores, o comando coletará uma lista
separada para cada computador.

Note: Os computadores-cliente Mac e cliente Linux não processam este comando.

Colocar cliente(s)
em quarentena e
Remover cliente(s)
da quarentena

Permite a você adicionar ou remover clientes da quarentena. Estes comandos estão disponíveis somente
quando você ativar o Deception.

Enviar logs à
Symantec

Coleta as informações sobre um computador-cliente Windows que trava ou se comporta inesperadamente.
Você executa esse comando depois de chamar o suporte técnico, que pede o ID do evento do cliente que
travou.
Para encontrar o ID do evento, clique em Monitores > Status do comando > Detalhes.
Você não deverá usar esse comando se sua empresa tiver uma política restrita de proteção de dados.Consulte:
Como ativar o servidor de gerenciamento para enviar informações à Symantec sobre um cliente que travou

Mais informações

Recursos do Symantec Endpoint Protection baseados na plataforma

Como executar comandos em computadores cliente usando o console
Você pode executar comandos manualmente no computador-cliente a qualquer momento, como iniciar ou cancelar
uma verificação. Em clientes gerenciados, os comandos que você executar pelo servidor de gerenciamento sobreporão
os comandos que o usuário executa. A ordem em que os comandos são processados no computador-cliente varia
conforme o comando. Independentemente de onde forem iniciados, os comandos serão processados da mesma
maneira. Consulte:

Quais são os comandos que você pode executar em computadores cliente?

Execute estes comandos nos seguintes locais:

• A página Clientes.
• O log de Status do computador. É possível executar os comandos Cancelar todas as verificações e Iniciar

análise do Power Eraser somente no log de Status do computador.
• O log de Riscos. É possível executar o comando Excluir da quarentena somente no log de Riscos. Consulte:

How to delete Quarantined items from the Symantec Endpoint Protection Manager (em inglês)

Se começar uma verificação, você também poderá cancelá-la imediatamente.

Como executar comandos em computadores cliente usando o console
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1. Para executar comandos no computador cliente a partir da página Clientes, no console, clique em Clientes.

2. Realize uma das seguintes ações para grupos ou computadores:

• No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse no grupo e clique em Executar comando no grupo >
comando

• Clique na guia Clientes, clique com o botão direito do mouse nos computadores e clique em Executar comando
nos computadores > comando

3. Na mensagem exibida, clique em Sim.

4. Para executar um comando a partir do log Status do computador, clique em Monitores > Logs > tipo de log Status
do computador e clique em Exibir log.

5. Selecione um comando da caixa de listagem Comando, selecione os computadores e clique em Iniciar.

NOTE

Você pode cancelar uma verificação agendada em andamento ou uma verificação iniciada por você clicando
em Cancelar todas as verificações na lista de comandos.

6. Clique em Monitores.

7. Na guia Status do comando, selecione um comando na lista e então clique em Detalhes.

NOTE

Você também pode cancelar uma verificação em andamento clicando no ícone Cancelar verificação na
coluna Comando do comando de verificação.

Como garantir que um cliente não seja reiniciado
Você pode usar o seguinte procedimento para assegurar que nenhum computador-cliente do Symantec Endpoint
Protection seja reiniciado. Por exemplo, convém definir este valor nos servidores que executam o cliente do Symantec
Endpoint Protection. Para definir esta chave de registro, garanta que o servidor não seja reiniciado se um administrador
emitir um comando Reiniciar o computador em seu grupo através do console.

Para garantir que um cliente não seja reiniciado
1. No computador cliente, abra o editor do registro.

2. Navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC.

3. Adicione a seguinte linha ao registro:
DisableRebootCommand   REG_DWORD   1

Para alternar um cliente Windows entre o modo de usuário e o modo de
computador
Você adiciona clientes Windows para que estejam no modo de usuário ou no modo de computador, baseado em como
deseja aplicar as políticas aos clientes nos grupos. Depois que um usuário ou computador for adicionado a um grupo, ele
assumirá a política atribuída ao grupo.

Quando você adicionar um cliente, o padrão será o modo de computador, que prevalece sobre o modo de usuário. A
Symantec recomenda que você use o modo de computador. Clientes Linux e Mac são instalados somente no modo de
computador.
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Table 69: Modo de usuário x modo de computador

Modo Descrição

Modo
computador

O computador-cliente obtém as políticas do grupo de que o computador é um membro. O cliente protege o
computador com as mesmas políticas, independente do usuário que está conectado ao computador. A política
acompanha o grupo em que o computador está. O modo de computador é a configuração padrão. Muitas
organizações configuram uma maioria dos clientes no modo de computador. Baseado em seu ambiente de rede, é
possível querer configurar alguns clientes com requisitos especiais como usuários.
Você não pode alternar do modo do usuário para o modo do computador se o nome de computador já estiver em
outro grupo. A mudança para o modo de computador exclui o nome de usuário do cliente do grupo e adiciona o
nome do computador do cliente ao grupo.
Clientes adicionados no modo de computador podem ser ativados como detectores não gerenciados e usados para
detectar dispositivos não autorizados.Consulte:
Como configurar um cliente para detectar dispositivos não gerenciados

Modo de
usuário

O computador-cliente obtém as políticas do grupo de que o usuário é um membro. A mudança de políticas,
dependendo do usuário que está conectado ao cliente. A política segue o usuário.
Se você importar sua estrutura do grupo existente no Symantec Endpoint Protection Manager de Microsoft Ative
Directory ou dos servidores de diretório do LDAP para organizar clientes por usuário, use o modo de usuário.
Você não pode alternar do modo do computador para o modo do usuário se o nome de logon do usuário e o nome
de computador já estão contidos em um grupo. A mudança para o modo de usuário exclui o nome do computador
do cliente no grupo. Depois, o nome de usuário do cliente é adicionado ao grupo.Consulte:
Como importar grupos e computadores existentes de um servidor do Active Directory ou LDAP

Quando implementar um pacote de instalação do cliente, especifique em que grupo colocará o cliente. Você pode
especificar mais tarde se o cliente estará no modo de usuário ou de computador. Se o cliente mais tarde for excluído
ou desconectado e for, em seguida, adicionado e conectado novamente, o cliente retornará ao grupo original. Contudo,
você pode configurar o cliente para ficar no grupo para o qual foi movido por último no modo de usuário ou modo de
computador. Por exemplo, um usuário novo pode fazer logon em um cliente configurado no modo de usuário. O cliente
fica no grupo em que o usuário anterior estava.

Defina estas configurações clicando em Clientes > Políticas e em Configurações de comunicações.Consulte:

Configurações das comunicações para <nome_do_grupo>

Para alternar um cliente Windows entre o modo de usuário e o modo de computador
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo que contém o usuário ou o computador.

3. Na guia Clientes, clique com o botão direito do mouse no computador ou no nome de usuário na tabela e selecione
Alternar para o modo de computador ou Alternar para o modo de usuário.

Esse modo é uma configuração de alternância, dessa forma um deles sempre será exibido. As informações na tabela
serão alteradas para refletir a nova configuração.

Para configurar um cliente para detectar dispositivos não gerenciados
Os dispositivos não autorizados podem conectar-se à rede de várias maneiras, como acesso físico em uma sala de
conferência ou em pontos de acesso sem fio invasores. Para aplicar políticas em cada endpoint, é necessário poder
detectar rapidamente a presença de novos dispositivos na rede. Você deve determinar se os dispositivos são seguros.
Você pode ativar um cliente como um detector não gerenciado para verificar dispositivos desconhecidos. Os dispositivos
desconhecidos são os dispositivos não gerenciados que não são executados no software cliente do Symantec Endpoint
Protection. Se o dispositivo não gerenciado for um computador, você poderá instalar o software cliente do Symantec
Endpoint Protection.

Quando um dispositivo for iniciado, o sistema operacional enviará o seguinte tráfego à rede para permitir que outros
computadores detectem a presença do dispositivo:
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• Tráfego do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) – ICMPv4
• Tráfego do protocolo NDP (Neighbor Discovery Protocol) – ICMPv6.

ICMPv6 é suportado a partir da versão 14.2.

Um cliente ativado como detector não gerenciado coleta e envia as informações desse pacote para o servidor de
gerenciamento. O servidor de gerenciamento pesquisa o pacote pelo endereço MAC e o endereço IP do dispositivo.
O servidor compara esses endereços à lista de endereços MAC e IP existentes no banco de dados do servidor. Se o
servidor não puder encontrar um endereço correspondente, ele registrará o dispositivo como novo. Você pode então
decidir se o dispositivo é seguro. Como o cliente apenas transmite as informações, ele não usa recursos adicionais.

Você pode configurar o detector não gerenciado para ignorar determinados dispositivos, como impressoras. Você
também pode configurar notificações de email para avisá-lo quando o detector não gerenciado detectar um dispositivo
desconhecido.

Para configurar o cliente como um detector não gerenciado, é necessário fazer o seguinte:

• Ative a Proteção contra ameaças à rede.Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console

• Alterne o cliente para o modo de computador.Consulte:
Como alternar um cliente Windows entre o modo de usuário e o modo de computador

• Instale o cliente em um computador que esteja sempre em execução.

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível ativar o cliente Linux como um detector não gerenciado.

Como configurar um detector não gerenciado

1. No console, clique em Clientes.
2. Em Clientes, selecione o grupo que contém o cliente que você deseja ativar como um detector não gerenciado.
3. Na guia Clientes, clique com o botão direito do mouse no cliente que você deseja ativar como um detector não

gerenciado e clique em Ativar detector não gerenciado.
4. Para especificar um ou mais dispositivos para excluir da detecção do detector não gerenciado, clique em Configurar

detector não gerenciado.
5. Na caixa de diálogo Exceções do detector não gerenciado para nome do cliente, clique em Adicionar.
6. Na caixa de diálogo Adicionar exceção do detector não gerenciado, clique em uma das seguintes opções:

– Excluir a detecção de uma faixa de endereços IP e digite então uma faixa de endereços IP para diversos
dispositivos.

– Excluir a detecção de um endereço MAC e clique então no endereço MAC do dispositivo.
7. Clique em OK > OK.
8. Para exibir a lista de dispositivos não autorizados detectados pelo cliente, no console, clique em Início.
9. Na página Início, na seção Status de segurança, clique em Mais detalhes.
10. Na caixa de diálogo Detalhes do status de segurança, encontre a tabela Falhas desconhecidas no dispositivo.
11. Feche a caixa de diálogo.

Como verificar se clientes não gerenciados estão sendo detectados

1. Vá para a página Início e clique em Exibir detalhes na área status da segurança.
2. Quando a janela Detalhes do status da segurança for exibida, clique em Falhas desconhecidas no dispositivo.

O Total de dispositivos desconhecidos detectados mostra o número de dispositivos não gerenciados. Isso inclui
pontos de acesso, roteadores, switches e outros dispositivos, além de computadores.

3. Para filtrar dispositivos estranhos, vá para a página Clientes e clique com o botão direito do mouse no detector não
gerenciado.

4. Clique em Configurar detector não gerenciado e adicione os endereços IP ou Mac dos dispositivos a serem
filtrados.
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Para proteger o cliente do Symantec Endpoint Protection com senha
Você poderá aumentar a segurança corporativa exigindo proteção por senha no computador-cliente sempre que os
usuários executarem certas tarefas.

Você pode exigir que os usuários digitem uma senha quando tentarem tomar uma das seguintes ações:

• Abrir a interface de usuário do cliente.
• Interromper o serviço do cliente.
• Desinstalar o cliente.

NOTE

Essa opção funciona somente no cliente Windows.
• Importar e exportar as configurações de comunicação do cliente.

NOTE
A partir da versão 14.3 RU4, você recebe uma mensagem de email para lembrar de ativar pelo menos uma
dessas opções.

Para obter mais informações, consulte:

Como impedir e permitir que os usuários mudem a interface de usuário do cliente

Para proteger o cliente por senha
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo para o qual você deseja configurar a proteção por senha.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações independentes do local, clique em Senha.

Versões anteriores do Symantec Endpoint Protection podem ter algumas opções identificadas por outros nomes, mas
ainda é possível proteger o cliente com senha na guia Políticas.

4. Na janela Configurações de senha do cliente, marque qualquer caixa de seleção, ou todas.

Se as caixas estiverem esmaecidas, isso significa que este grupo herda as políticas de um grupo pai. Para poder
continuar, você deve editar a política do grupo pai ou desativar a herança do grupo. Consulte:

Como desativar a herança de um grupo

5. Nas caixas de texto Senha e Confirmar senha, digite a mesma senha.

Você pode criar uma senha de 6 a 256 caracteres.

Se você vir uma mensagem dizendo que a complexidade da senha não é aceitável, considere aumentar a
complexidade de sua senha. No entanto, você ainda poderá salvar a senha.

Marque Aplicar configurações de senha para subgrupos não herdados para modificar as configurações de
proteção por senha para qualquer grupo filho que não herdar as configurações de um pai. Essa configuração é
exibida somente para um grupo pai.

6. Clique em OK.

Para impedir e permitir que os usuários mudem a interface de usuário do cliente
O que os usuários podem mudar na interface de usuário do cliente?

Como administrador, você definiu o nível de controle do usuário para determinar se o usuário pode fazer alterações
no cliente. Por exemplo, você pode impedir que o usuário abra a interface de usuário do cliente ou o ícone da área de
notificação. Os recursos da interface do usuário que você gerencia para os usuários são chamados de configurações
gerenciadas. O usuário não tem acesso a todos os recursos do cliente, como a proteção por senha.Consulte:

Como proteger o cliente do Symantec Endpoint Protection com senha
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Como definir configurações da interface do usuário?

Você pode configurar opções da interface do usuário no cliente se executar qualquer uma das seguintes tarefas:

• Definir o nível de controle de usuário do cliente para controle do servidor.
• Definir o nível de controle de usuário do cliente para controle misto e definir o recurso pai na guia Configurações de

controle do cliente/servidor como Servidor.
Por exemplo, você pode definir a opção Exibir/ocultar ícone da área de notificação como Cliente. O ícone da
área de notificação é exibido no cliente e o usuário pode optar por exibir ou ocultar o ícone. Se definir a opção
Exibir/ocultar ícone da área de notificação como Servidor, você poderá optar se deseja exibir o ícone da área de
notificação no cliente.

NOTE

A maioria dessas configurações se aplicam somente ao cliente do Windows. Você pode configurar algumas
opções no cliente Mac somente no controle do servidor.

Como definir configurações da interface do usuário
1. Para definir as configurações da interface de usuário no controle misto, clique na guia Clientes > Políticas.Consulte:

Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

2. Na caixa de diálogo Configurações de controle da interface do usuário do cliente para nome do local, ao lado
de Controle misto, clique em Personalizar.

3. Na caixa de diálogo Configurações de controle misto da interface de usuário do cliente, na guia Configurações
de controle de cliente/servidor, tome uma das seguintes medidas:

• Bloqueie uma opção de forma que você só possa configurá-la do servidor. Para as opções que deseja bloquear,
clique em Servidor.
As configurações da proteção contra vírus e spyware definidas no Servidor substituirão as configurações no
cliente.

• Desbloqueie uma opção de forma que o usuário possa configurá-la no cliente. Para a opção que deseja bloquear,
clique em Cliente. A seleção padrão para todas as configurações, exceto as configurações de vírus e spyware é
Cliente.

4. Para algumas das opções definidas como Servidor, clique na guia Configurações da interface de usuário do
cliente para configurá-las:

Para obter informações sobre onde configurar no console as demais opções que você definiu como Servidor, clique
em Ajuda. Por exemplo, para ativar configurações de firewall, configure-as na política de firewall.Consulte:

• Como ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra
• Como ativar a prevenção contra intrusões na rede ou a prevenção contra intrusão no navegador

5. Na guia Configurações de interface de usuário do cliente, marque a caixa de seleção da opção para que ela
esteja disponível no cliente.

6. Clique em OK.

7. Clique em OK.

8. Para definir as configurações da interface de usuário no controle do servidor, altere o nível de controle do usuário
para o controle do servidor.Consulte:

Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente
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9. Na caixa de diálogo Configurações da interface do usuário do cliente, verifique as opções que você deseja exibir
no cliente.

10. Clique em OK.

11. Clique em OK.

Mais informações

Como definir as configurações de firewall para controle misto

Como coletar informações do usuário
Você pode solicitar que os usuários dos computadores-cliente digitem informações pessoais durante o processo de
instalação do software-cliente ou durante atualizações de política. É possível coletar informações, como o número do
telefone celular, cargo e endereço de email do funcionário. Após reunir essas informações, você deverá mantê-las e
atualizá-las manualmente.

NOTE

Depois de permitir que a mensagem seja exibida pela primeira vez no computador cliente, e o usuário
responder com as informações solicitadas, a mensagem não será exibida novamente. Mesmo se você editar
alguns campos ou desativar e reativar a mensagem, o cliente não mostrará uma nova mensagem. Porém, o
usuário poderá editar as informações em qualquer momento, e o servidor de gerenciamento irá recuperar essas
informações.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar pacotes de instalação do cliente

Para coletar informações do usuário
1. No console, clique em Admin e, em seguida, clique em Instalar pacotes.

2. No painel Pacotes de instalação, clique em Pacotes de instalação do cliente.

3. Em Tarefas, clique em Definir a coleta de informações sobre o usuário.

4. Na caixa de diálogo Definir coleção de informações sobre o usuário, marque Coletar informações do usuário.

5. Na caixa de texto Mensagem pop-up, digite a mensagem que deseja que os usuários leiam quando as informações
forem solicitadas.

6. Se você deseja que o usuário tenha a capacidade de adiar a coleta de informações, marque Ativar Lembrar-me
depois e defina o tempo em minutos.

7. Em Selecione os campos que serão exibidos para que o usuário insira dados, escolha o tipo de informações que
devem ser coletadas e clique em Adicionar.

Você pode marcar um ou mais campos simultaneamente, pressionando a tecla Shift ou a tecla Control.

8. Na coluna Opcional, marque a caixa de seleção ao lado de todos os campos que deseja definir como opcionais para
o preenchimento pelo usuário.

9. Clique em OK.

Como verificar seu cliente Mac usando scripts AppleScript
(para a 14.3 RU2 e superior)

A integração do AppleScript ao cliente do Symantec Endpoint Protection para Mac permite criar e executar scripts do
AppleScript para consultar ou controlar o cliente Mac.
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Scripts predefinidos para consultar o cliente Mac não estão disponíveis. Você terá flexibilidade para criar os scripts de
acordo com suas necessidades.

Você pode criar e executar os scripts no editor de scripts ou pode executá-los da linha de comando. Usando os recursos
Mac, também é possível agendar os scripts para serem executados automaticamente em um horário especificado.

Como criar e executar um script do AppleScript no editor de scripts:

1. No dispositivo Mac, abra o editor de scripts e crie um script que você deseja executar no dispositivo Mac.
Você pode usar os exemplos de script fornecidos abaixo.

2. Para testar o script, clique em Executar na barra de ferramentas.
3. Salve o script em um formato que melhor atenda às suas necessidades.

Como executar um script do AppleScript na linha de comando:

1. No dispositivo Mac, abra a janela Terminal.
2. Execute o script desejado.

Table 70: Exemplos de scripts do AppleScript para o cliente Mac

Ação Exemplos de script

Obter hora da última verificação Script a ser executado no editor de scripts:
tell application "Symantec Endpoint Protection"
get last scan time
end tell
Script a ser executado na linha de comando:
osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get last scan time'

Obter versão do produto Script a ser executado no editor de scripts:
tell application "Symantec Endpoint Protection"
get version
end tell
Script a ser executado na linha de comando:
osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get version'

Obter versões de conteúdo Script a ser executado no editor de scripts:
tell application "Symantec Endpoint Protection"
get definition information
end tell
Script a ser executado na linha de comando:
osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get definition information'

Executar o LiveUpdate Script a ser executado no editor de scripts:
tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to run LiveUpdate
end tell
Script a ser executado na linha de comando:
osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to run LiveUpdate' -e
'end tell'
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Ação Exemplos de script

Executar o QuickScan Script a ser executado no editor de scripts:
tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to quick scan
end tell
Script a ser executado na linha de comando:
osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to quick scan' -e 'end tell'

Como gerenciar o cliente Linux usando a ferramenta de linha de comando (sav)
A ferramenta de linha de comando permite controlar e verificar o cliente Linux.

Para gerenciar o cliente Linux usando a ferramenta de linha de comando, consulte:

(para a 14.3 RU2 e superior)

A ferramenta de linha de comando permite controlar e verificar o cliente Linux.

Como gerenciar o cliente Linux usando a ferramenta de linha de comando

1. Em um computador cliente Linux, vá até o seguinte local:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/tools

2. Execute o comando sav da seguinte maneira:
./sav [opções] command

Table 71: Opções para sav

Opção Descrição Aplica-se a

-q Silencioso A partir da 14.3 RU2
-h Exibe as opções e comandos disponíveis para sav. A partir da 14.3 RU2

Table 72: Comandos para sav

Opção Descrição Aplica-se a

autoprotect -e Ativa o Auto-Protect.
Para verificar o status do Auto-Protect, execute o seguinte comando:
[root@localhost tools]# cat /proc/sisap/status | grep
-i MODE
A resposta pode ser uma das seguintes:
• mode=ENA (se ativado)
• mode=DIS (se desativado)

A partir da 14.3 RU2

autoprotect -d Desativa o Auto-Protect. A partir da 14.3 RU2
info -d Mostra a versão e a data das definições atuais de risco à segurança e de vírus

em uso no dispositivo.
A partir da versão 14.3
RU3

info -e Mostra a versão do mecanismo de verificação em uso no dispositivo. A partir da versão 14.3
RU3

info -p Mostra a versão do Symantec Agent em uso no dispositivo. A partir da versão 14.3
RU3
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Opção Descrição Aplica-se a

info -a Mostra o status do Auto-Protect no dispositivo. A partir da versão 14.3
RU3

liveupdate -u Executa o LiveUpdate imediatamente. A partir da versão 14.3
RU3

manage -i
<arquivo>

Importa o arquivo sylink.xml para o local especificado. A partir da 14.3 RU2

manualscan -
s <lista de
arquivos>

Inicia uma verificação manual.
<lista de arquivos> especifica a lista de arquivos e diretórios a serem
verificados.
Para especificar essa lista, digite uma lista de arquivos e diretórios separados
por feeds de linha e terminando com um sinal de fim de arquivo, como CTRL-
D. Se um diretório for especificado, todos os subdiretórios também serão
verificados. Os caracteres curinga são suportados.
Por padrão, o número máximo de itens que podem ser adicionados a uma
verificação manual iniciada na interface de linha de comando é 100. Você pode
usar o symcfg para mudar o valor de VirusProtect6MaxInput de DWORD a fim
de umentar esse limite. Para remover inteiramente o limite, defina o valor de
VirusProtect6MaxInput para 0.
Se você especificar um hífen (-) em vez de uma lista de arquivos e diretórios,
a lista de nomes de caminho será lida a partir da entrada padrão. É possível
usar os comandos que produzem uma lista de arquivos ou nomes de caminho
separada por alimentações de linha.Enviar uma lista de itens muito longa
a esse comando pode afetar negativamente o desempenho. A Symantec
recomenda limitar listas a um máximo de alguns milhares de itens.

A partir da versão 14.3
RU3

manualscan -t Interrompe uma verificação manual em andamento. A partir da versão 14.3
RU3

Mais informações

Como solucionar problemas do agente do Linux da Symantec

Gerenciamento de clientes remotos
Sua rede pode incluir alguns clientes que se conectam à rede de locais diferentes. Você pode precisar gerenciar esses
clientes diferentemente dos clientes que se conectam somente de dentro da rede. Você pode precisar gerenciar alguns
clientes que sempre se conectam remotamente por uma VPN ou clientes que se conectam pelos vários locais porque
os funcionários viajam. Você também pode precisar gerenciar a segurança de alguns computadores que estão fora
de seu controle administrativo. Por exemplo, pode ser permitido a clientes, prestadores de serviço, fornecedores ou
parceiros de negócios ter acesso limitado à rede. Alguns funcionários podem conectar-se à sua rede usando seus
próprios computadores pessoais e você pode precisar gerenciar esses clientes diferentemente.

Em todos esses casos, é necessário lidar com alto risco à segurança. As conexões podem ser menos seguras ou os
computadores cliente podem ser menos seguros e você pode ter menos controle sobre alguns clientes. Para minimizar
esses riscos à segurança geral da rede, é necessário avaliar os tipos diferentes de acesso remoto à sua rede que os
clientes possuem. Você pode em seguida aplicar políticas de segurança mais rigorosas com base em sua avaliação.

Para gerenciar os clientes que se conectam à rede de maneira diferente devido aos riscos à segurança oferecidos, você
poderá utilizar a Detecção de local do Symantec Endpoint Protection&.

Você aplica diferentes políticas aos clientes que oferecem um risco maior à sua rede com base em seu local. Um local
no Symantec Endpoint Protection é definido como o tipo de conexão que um computador cliente usa para se conectar
à sua rede. Um local também pode incluir as informações sobre se a conexão está localizada dentro ou fora da rede da
empresa.
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Você define locais para um grupo de clientes. Você atribui políticas diferentes a cada local. Algumas configurações de
segurança podem ser atribuídas a todo o grupo independentemente do local. Algumas configurações são diferentes
dependendo do local.

Table 73: Gerenciamento de clientes remotos

Tarefa Descrição

Configurar grupos com base
na avaliação do risco à
segurança

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar grupos de clientes

Configurar locais para
grupos de clientes remotos

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar locais para clientes remotos

Configurar a comunicação
para locais

Para obter mais informações, consulte:
Como definir as configurações de comunicação para um local

Reforçar suas políticas de
segurança

Para obter mais informações, consulte:
Sobre o reforço das políticas de segurança para clientes remotos

Ativar notificações do cliente Para obter mais informações, consulte:
Sobre como ativar notificações para clientes remotos

Personalizar configurações
de gerenciamento de log do
cliente

Personalizar as configurações de log para clientes remotos, particularmente se os clientes
estiverem offline por vários dias. Para reduzir a largura de banda e a carga em seus servidores de
gerenciamento, faça as seguintes mudanças:
• Defina os clientes para não fazer upload de seus logs ao servidor de gerenciamento.
• Defina os clientes para fazer upload somente dos logs de segurança do cliente.
• Defina os filtros de eventos de log para fazer upload apenas de eventos especificados.

Eventos sugeridos para upload incluem atualizações de definição ou falhas em reparar efeitos
colaterais.

• Torne o tempo de retenção de log mais longo.
Tempos de retenção mais longos permitem examinar mais dados de eventos de vírus e spyware.

Monitorar clientes remotos Para obter mais informações, consulte:
• Sobre como monitorar clientes remotos por meio do servidor de gerenciamento
• Para monitorar clientes em roaming do Symantec Endpoint Protection no console na nuvem

Gerenciamento de locais para clientes remotos
Você adiciona os locais depois de configurar os grupos de que você precisa para gerenciar. Caso sua estratégia de
segurança exija, cada grupo poderá ter locais diferentes. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, você
configura as condições que acionam a troca automática de políticas com base no local. A detecção de local aplica
automaticamente a política de segurança que você especifica para um cliente, com base nas condições do local que o
cliente cumpre.

As condições do local podem ser baseadas em diversos critérios diferentes. Estes critérios incluem endereços IP, tipo de
conexão de rede, se o computador-cliente pode se conectar ao servidor de gerenciamento e mais. Você pode permitir ou
bloquear as conexões do cliente baseadas nos critérios que você especificar.

Um local se aplica ao grupo para o qual você o criou e para todos os subgrupos que herdaram do grupo. Uma melhor
prática é criar locais que todos os clientes possam usar no nível de grupo Minha empresa. Em seguida, crie locais para
um grupo específico no nível de subgrupo.

É mais simples gerenciar suas políticas de segurança e configurações se você criar menos grupos e locais. A
complexidade de sua rede e de seus requisitos de segurança, porém, podem exigir mais grupos e locais. Os números
de configurações de segurança, de configurações relacionadas ao log, de configurações de comunicação e de políticas
diferentes de que você precisa determinam quantos grupos e locais você cria.
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Algumas das opções de configuração que convêm personalizar para seus clientes remotos são independentes de local.
Essas opções são herdadas do grupo pai ou definidas independentemente. Se você criar um único grupo para conter
todos os clientes remotos, essas configurações independentes de local serão as mesmas para os clientes no grupo.

As seguintes configurações são independentes de local:

• Assinaturas da Prevenção contra intrusões personalizada
• Configurações do bloqueio do sistema
• Configurações de monitoração de aplicativos na rede
• Configurações da Política de conteúdo do LiveUpdate
• Configurações do log de cliente
• Configurações da comunicação cliente-servidor
• Configurações gerais relativas à segurança, incluindo a detecção de local e a Proteção contra adulterações

Para personalizar quaisquer configurações independentes de local, por exemplo, como os logs do cliente são
controlados, é necessário criar grupos separados.

Algumas configurações são específicas aos locais.

Como melhor prática, você não deve permitir que os usuários desativem as seguintes proteções:

• Auto-Protect
• SONAR
• Proteção contra adulterações
• As regras de firewall que foram criadas.

Table 74: Tarefas de conscientização de local que você pode executar

Tarefas Descrição

Planejar locais Você deve considerar os diferentes tipos de políticas de segurança dos quais você precisa em seu ambiente
para determinar os locais que você deve usar. Você pode então determinar os critérios a serem usados para
definir cada local. É uma melhor prática planejar grupos e locais ao mesmo tempo.Consulte:
Como gerenciar grupos de clientes
Você pode encontrar os seguintes exemplos úteis:
• Como configurar condições de detecção de local do Cenário 1
• Como configurar condições de detecção de local do Cenário 2

Ativar detecção de
local

Para controlar as políticas que são atribuídas ao contingente de clientes no local do qual os clientes se
conectam, você pode ativar a detecção de local.Consulte:
Como ativar a detecção de local para um cliente

Adicionar locais Você pode adicionar locais a grupos.Consulte:
Como adicionar um local para um grupo

Atribuir locais
padrões

Todos os grupos devem ter um local padrão. Quando você instalar o console, haverá um local apenas,
chamado Padrão. Quando você cria um grupo novo, seu local padrão será sempre o Padrão. É possível
alterar o local padrão mais tarde, após adicionar outros.
O local padrão é usado se um dos seguintes casos ocorre:
• Um dos vários locais atender a critérios de local e o último local não atender a esses critérios.
• Ao usar a conscientização de local, nenhum local atenderá aos critérios.
• O local é renomeado ou alterado na política. O cliente retorna ao local padrão quando recebe a política

nova.
Para obter mais informações, consulte:
Como alterar um local padrão
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Tarefas Descrição

Configurar a
comunicação para
locais

Você também pode definir as configurações de comunicação entre um servidor de gerenciamento e o cliente
com base no local.Consulte:
Como definir as configurações de comunicação para um local

Mais informações

• Como gerenciar clientes remotos
• Best Practices for Symantec Endpoint Protection Location Awareness (em inglês)

Ativação da detecção de local para um cliente
Para criar as políticas que são atribuídas aos clientes dependendo do local de conexão do cliente, é possível ativar a
detecção de local para o cliente.

Se você selecionar Lembrar o último local, quando um cliente se conectar à rede, ele receberá a política do último local
usado. Se a detecção de local estiver ativada, o cliente alterna automaticamente para a política apropriada depois de
alguns segundos. A política associada a um local específico determina a conexão de rede do cliente. Se a detecção de
local estiver desativada, o cliente poderá alternar manualmente entre os locais, mesmo quando ele estiver no controle
do servidor. Se um local de quarentena estiver ativado, o cliente poderá alternar para a política de quarentena depois de
alguns segundos.

Se você desmarcar Lembrar o último local, quando um cliente se conectar à rede, ele receberá a política do
local padrão. Não é possível ao cliente conectar-se ao último local usado. Se a detecção de local estiver ativada, o
cliente alterna automaticamente para a política apropriada depois de alguns segundos. A política associada a um local
específico determina a conexão de rede do cliente. Se a conscientização de local estiver desativada, o usuário poderá
alternar manualmente entre os locais, mesmo quando o cliente estiver no controle do servidor. Se um local de quarentena
estiver ativado, o cliente poderá alternar para a Política de quarentena depois de alguns segundos.

Para ativar a conscientização de local para um cliente
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual você quer implementar a alternação automática dos
locais.

3. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

4. Em Políticas e configurações independentes do local, clique em Configurações gerais.

5. Na caixa de diálogo Configurações gerais, na guia Configurações gerais, em Configurações do local, marque
Lembrar o último local.

Por padrão, essa opção fica ativada. O cliente é atribuído inicialmente à política associada ao local de onde o cliente
se conectou à rede pela última vez.

6. Marque Ativar conscientização de local.

Por padrão, a conscientização de local fica ativada. O cliente é automaticamente atribuído à política associada ao
local de onde o usuário tenta conectar-se à rede.

7. Clique em OK.

Mais informações

Como adicionar um local para um grupo
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Como adicionar um local a um grupo
Quando você adicionar um local a um grupo, você especificará as condições que acionam os clientes no grupo para
alternar para o local. A detecção de local é apenas eficaz se você aplicar também políticas e configurações apropriadas
para cada local.

Para adicionar um local a um grupo
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual deseja adicionar um ou mais locais.

3. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

Somente é possível adicionar locais a grupos que não herdam políticas de um grupo pai.

Você também pode clicar em Adicionar local para executar o Assistente de Adição de local.

4. Na página Cliente, em Tarefas, clique em Gerenciar locais.

5. Na caixa de diálogo Gerenciar locais, em Locais, clique em Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Adicionar local, digite o nome e a descrição do novo local e clique em OK.

7. À direita da caixa Alternar para esse local quando, clique em Adicionar.

8. Na lista Tipo, selecione uma condição e, em seguida, selecione a definição apropriada para a condição.

Um computador cliente é alternado para o local se ele atender aos critérios especificados.

9. Clique em OK.

10. Para adicionar mais condições, clique em Adicionar e selecione em seguida Critérios E relação ou Critérios OU
relação.

11. Clique em OK.

Mais informações

Sobre o reforço das políticas de segurança para clientes remotos

Alteração de um local padrão
Quando o Symantec Endpoint Protection Manager é instalado inicialmente, existe um local apenas, chamado padrão.
Nesse momento, o local padrão de todos os grupos será Padrão. Cada grupo deve ter um local padrão. Quando você
criar um grupo novo, o console do Symantec Endpoint Protection Manager tornará Padrão seu local automaticamente.

Você poderá especificar outro local para ser o local padrão para um grupo depois de adicionar outros locais. Se preferir,
designe um local, como Residência ou Trânsito, como o local padrão.

O local padrão de um grupo será usado se um dos seguintes casos ocorrer:

• Um dos vários locais atender a critérios de local e o último local não atender a esses critérios.
• Ao usar a conscientização de local, nenhum local atenderá aos critérios.
• O local é renomeado ou alterado na política. O cliente retorna ao local padrão quando recebe a política nova.

Para mudar um local padrão
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1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, clique no grupo ao qual você deseja atribuir um local padrão diferente.

3. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

4. Em Tarefas, clique em Gerenciar locais.

5. Na caixa de diálogo Gerenciar locais, em Locais, selecione o local desejado como local padrão.

6. Em Descrição, marque Definir este local como local padrão em caso de conflito.

O local Padrão estará definido até que você atribua outro local ao grupo.

7. Clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar locais para clientes remotos

Configuração de condições de detecção de local do Cenário 1
Se você tiver clientes remotos, no caso mais simples, é uma prática comum usar o grupo Minha empresa e três locais.
Este é o Cenário 1.

Para gerenciar a segurança dos clientes neste cenário, é possível criar os seguintes locais no grupo Minha empresa para
usar:

• Clientes do escritório que fazem logon no escritório.
• Os clientes remotos que fazem logon na rede da empresa remotamente em uma VPN.
• Os clientes remotos que fazem logon na Internet remotamente, mas não em uma VPN.

Como o local remoto sem a conexão do VPN é o menos seguro, ele tem as políticas mais seguras. É uma melhor prática
fazer sempre deste local o local padrão.

NOTE

Se você desativar a herança do grupo Minha empresa e, em seguida, adicionar grupos, os grupos adicionados
não herdarão os locais que você configurou para o grupo Minha empresa.

As seguintes sugestões representam as melhores práticas para o Cenário 1.

Como configurar as condições de detecção de local do Cenário Um
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1. Para configurar o local do escritório para os clientes situados no escritório, na página Clientes, selecione o grupo ao
qual você deseja adicionar um local.

2. Na guia Políticas, em Tarefas, clique em Adicionar local.

3. No Assistente de Adição de local, clique em Avançar.

4. Digite um nome do local e, opcionalmente, adicione uma descrição e depois clique em Avançar.

5. Na caixa de listagem, clique em O cliente pode se conectar ao servidor de gerenciamento na lista e, em seguida,
clique em Avançar.

6. Clique em Concluir e, em seguida, clique em OK.

7. Em Tarefas, clique em Gerenciar locais e selecione o local que você criou.

8. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Critérios E relação.

9. Na caixa de diálogo Especificar critério de local, na lista Tipo, clique em Tipo de conexão de rede.

10. Clique em Se o computador cliente não usa o tipo de conexão de rede especificado abaixo.

11. Na caixa de listagem inferior, selecione o nome do cliente VPN que sua organização usa e, em seguida, clique em
OK.

12. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Gerenciar locais.

13. Para configurar o local remoto para os clientes que estão efetuando logon em uma VPN, na página Clientes,
selecione o grupo ao qual você deseja adicionar um local.

14. Na guia Políticas, em Tarefas, clique em Adicionar local.

15. No Assistente de Adição de local, clique em Avançar.

16. Digite um nome do local e, opcionalmente, adicione uma descrição e depois clique em Avançar.

17. Na caixa de listagem, clique em Tipo de conexão de rede.

18. Na caixa de listagem Tipo de conexão, selecione o nome do cliente VPN que sua organização usa e, em seguida,
clique em Avançar.

19. Clique em Concluir.

20. Clique em OK.

21. Para configurar o local remoto para os clientes que não estão efetuando logon em uma VPN, na página Clientes,
selecione o grupo ao qual você deseja adicionar um local.

22. Na guia Políticas, em Tarefas, clique em Adicionar local.

23. No Assistente de Adição de local, clique em Avançar.

24. Digite um nome do local e, opcionalmente, adicione uma descrição e depois clique em Avançar.

25. Na caixa de listagem, deixe Nenhuma condição específica e, em seguida, clique em Avançar.

Usando estas configurações, as políticas deste local, que devem ser as mais restritas e seguras, serão usadas como
as políticas de local padrão.

26. Clique em Concluir e, em seguida, clique em OK.

Mais informações

• Como configurar condições de detecção de local do Cenário 2
• Como gerenciar clientes remotos

 219



 

Configuração de condições de detecção de local do Cenário 2
No Cenário 2, você usa os mesmos dois locais remotos como especificado no Cenário 1 e dois locais do escritório, para
um total de quatro locais.

Você adicionaria o seguinte local de escritório:

• Clientes no escritório que fazem logon em uma conexão Ethernet.
• Clientes no escritório que fazem logon em uma conexão sem fio.

Isso simplifica o gerenciamento de licenças para deixar todos os clientes no mesmo modo de controle do servidor
padrão. Se desejar um controle mais detalhado sobre o que seus usuários podem e não podem fazer, um administrador
experiente poderá usar o controle misto. Uma configuração de controle misto dá ao usuário final algum controle sobre
as configurações de segurança, mas você pode sobrescrever suas mudanças, caso necessário. O controle do cliente
permite que os usuários tenham mais controle sobre o que podem fazer e, assim, constitui-se em um maior risco à
segurança da rede.

A Symantec sugere usar o controle do cliente apenas nas seguintes situações:

• Se seus usuários tiverem conhecimentos sobre segurança informática.
• Se você tiver uma razão convincente para usá-lo.

NOTE

Você pode ter alguns clientes que usem conexões Ethernet no escritório enquanto outros usam conexões sem
fio. Por este motivo, você define a última condição no procedimento para clientes sem fio no escritório. Esta
condição permite criar uma política de firewall do local de Ethernet para bloquear todo o tráfego sem fio quando
ambos os tipos das conexões forem usados simultaneamente.

Para configurar o local do escritório para os clientes que estão conectados em Ethernet

1. Na página Clientes, selecione o grupo ao qual você deseja adicionar um local.
2. Em Tarefas, clique em Adicionar local.
3. No Assistente de Adição de local, clique em Avançar.
4. Digite um nome do local e, opcionalmente, adicione uma descrição e depois clique em Avançar.
5. Na caixa de listagem, selecione O cliente pode se conectar ao servidor de gerenciamento e clique em Avançar.
6. Clique em Concluir.
7. Clique em OK.
8. Em Tarefas, clique em Gerenciar locais e selecione o local que você criou.
9. Ao lado de Alternar para esse local quando, clique em Adicionar e selecione Critérios E relação.
10. Na caixa de diálogo Especificar critério de local, na lista Tipo, clique em Tipo de conexão de rede.
11. Clique em Se o computador cliente não usa o tipo de conexão de rede especificado abaixo.
12. Na caixa de listagem inferior, selecione o nome do cliente VPN que sua organização usa e, em seguida, clique em

OK.
13. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Critérios E relação.
14. Na caixa de diálogo Especificar critério de local, na lista Tipo, clique em Tipo de conexão de rede.
15. Clique em Se o computador cliente usar o tipo de conexão de rede especificado abaixo.
16. Na caixa de listagem inferior, selecione Ethernet e clique em OK.
17. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Gerenciar locais.

Para configurar o local do escritório para os clientes que estão em uma conexão sem fio

1. Na página Clientes, selecione o grupo ao qual você deseja adicionar um local.
2. Em Tarefas, clique em Adicionar local.
3. No Assistente de Adição de local, clique em Avançar.
4. Digite um nome do local e, opcionalmente, adicione uma descrição e depois clique em Avançar.
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5. Na caixa de listagem, clique em O cliente pode se conectar ao servidor de gerenciamento e depois clique em
Avançar.

6. Clique em Concluir.
7. Clique em OK.
8. Em Tarefas, clique em Gerenciar locais e selecione o local que você criou.
9. Ao lado de Alternar para esse local quando, clique em Adicionar e depois em Critérios E relação.
10. Na caixa de diálogo Especificar critério de local, na lista Tipo, clique em Tipo de conexão de rede.
11. Clique em Se o computador cliente não usa o tipo de conexão de rede especificado abaixo.
12. Na caixa de listagem inferior, selecione o nome do cliente VPN que sua organização usa e, em seguida, clique em

OK.
13. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Critérios E relação.
14. Na caixa de diálogo Especificar critério de local, na lista Tipo, clique em Tipo de conexão de rede.
15. Clique em Se o computador cliente não usa o tipo de conexão de rede especificado abaixo.
16. Na caixa de listagem inferior, clique em Ethernet e depois em OK.
17. Clique em Adicionar e, em seguida, clique em Critérios E relação.
18. Na caixa de diálogo Especificar critério de local, na lista Tipo, clique em Tipo de conexão de rede.
19. Clique em Se o computador cliente usar o tipo de conexão de rede especificado abaixo.
20. Na caixa de listagem inferior, clique em Conexão sem fio e depois em OK.
21. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Gerenciar locais.

Mais informações

• Como configurar condições de detecção de local do Cenário 1
• Como gerenciar clientes remotos

Configuração de definições de comunicação para um local
Por padrão, você configura definições de comunicação entre o servidor de gerenciamento e o cliente em nível de grupo.
Porém, você também pode definir estas configurações para locais individuais em um grupo. Por exemplo, você pode
usar um servidor de gerenciamento separado para um local onde os computadores cliente conectem-se via VPN. Para
minimizar o número de clientes que se conectam ao servidor de gerenciamento ao mesmo tempo, você pode especificar
uma pulsação diferente para cada local.

Você pode definir as seguintes configurações de comunicação para locais:

• O modo de controle em que os clientes são executados.
• A lista do servidor de gerenciamento que os clientes usam.
• O modo de download em que os clientes são executados.
• Se uma lista de todos os aplicativos executados em clientes deve ser coletada e enviada para o servidor de

gerenciamento.
• Intervalo de pulsação que os clientes usam para download.
• Se o servidor de gerenciamento torna aleatório o download de conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de

um Provedor de atualizações de grupo.

NOTE

Apenas algumas destas configurações podem ser definidas para clientes Mac.

Para definir configurações de comunicação para um local
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1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, selecione um grupo.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações específicas do local, em um local, expanda Configurações
específicas de local.

4. À direita de Configurações de comunicações, clique em Tarefas e, então, desmarque Usar as configurações de
comunicações do grupo.

5. Clique em Tarefas novamente e, em seguida, clique em Editar configurações.

6. Na caixa de diálogo Configurações de comunicações para nome do local, modifique as configurações apenas
para o local específico.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull
• Como gerenciar locais para clientes remotos
• Como gerenciar grupos de clientes

Sobre o reforço das políticas de segurança para clientes remotos
Quando você gerenciar usuários remotos, adotará essencialmente uma das seguintes posições:

• Deixar as políticas padrão em vigor, de modo a não impedir que usuários remotos usem seus computadores.
• Reforçar suas políticas de segurança padrão para fornecer mais proteção para sua rede, mesmo que isso restrinja o

que os usuários remotos podem fazer.

Na maioria das situações, a prática recomendada é reforçar as políticas de segurança para clientes remotos.

Políticas podem ser criadas como compartilhadas ou não compartilhadas e atribuídas aos grupos ou aos locais.
Uma política compartilhada é aquela que se aplica a todo o grupo e local e que pode ser herdada. Uma política não
compartilhada é aquela que se aplica somente a um local específico em um grupo. Tipicamente, considera-se uma
prática recomendada a criação de políticas compartilhadas, pois facilita a alteração de políticas em vários grupos e
locais. Contudo, quando forem necessárias políticas exclusivas de um local específico, você precisará criá-las como
políticas não compartilhadas ou convertê-las em políticas não compartilhadas.

Mais informações

Como gerenciar clientes remotos

Melhores práticas para configurações da política de firewall de clientes remotos
A tabela a seguir descreve cenários e recomendações de melhores práticas.
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Table 75: Melhores práticas da política de firewall

Cenário Recomendação

Local remoto onde os usuários
fazem logon sem uma VPN

• Determine as políticas de segurança mais rigorosas para clientes que fazem logon
remotamente sem usar uma VPN.

• Ative a proteção do NetBIOS.

Note: Não ativar a proteção do NetBIOS para o local onde um cliente remoto está conectado
na rede da empresa por meio de uma VPN. Esta regra é apropriada somente quando os
clientes remotos estão conectados à Internet, não à rede da empresa.

• Bloquear todo o tráfego TCP local nas portas NetBIOS 135, 139 e 445 para aumentar a
segurança.

Local remoto onde os usuários
fazem logon através de uma VPN

• Deixe sem alteração todas as regras que bloqueiam o tráfego em todos os adaptadores. Não
mude essas regras.

• Deixe sem alteração a regra que permite o tráfego VPN em todos os adaptadores. Não mude
essa regra.

• Altere a coluna Adaptador de Todos os adaptadores para o nome do adaptador VPN que
você usa para todas as regras que usam a ação Permitir.

• Ative a regra que bloqueia todo o tráfego restante.

Note: Será necessário fazer todas essas mudanças se desejar evitar a possibilidade de túnel
dividido por meio da VPN.

Locais de escritório onde os
usuários fazem logon com as
conexões Ethernet ou sem fio

Use sua política de firewall padrão. Para a conexão sem fio, assegure-se de que a regra para
permitir o EAPOL sem fio esteja ativada. O 802.1x usa protocolo de autenticação extensível
sobre rede local (EAPOL, Extensible Authentication Protocol over LAN) para a autenticação da
conexão.

Mais informações

• Como criar uma política de firewall
• Como ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra

Sobre como ativar notificações para clientes remotos
Para os clientes remotos que não estão conectados por VPN, uma prática recomendada é ativar as notificações do
cliente para as seguintes situações:

• Detecção de intrusões
Você pode ativar estas notificações usando o servidor específico do local ou selecionando a opção Controle misto
em Configurações de controle de interface de usuário cliente. Você pode personalizar as configurações na guia
Configurações de interface de usuário do cliente.

• Vírus e riscos à segurança
É possível ativar estas notificações na Política de proteção contra vírus e spyware.

Ativar notificações ajuda a garantir que os usuários remotos estejam cientes quando um problema de segurança ocorre.

Mais informações

Como gerenciar clientes remotos

Sobre como monitorar clientes remotos por meio do servidor de gerenciamento
Notificações e logs são essenciais para manter um ambiente seguro. Geralmente, é necessário monitorar seus clientes
remotos da mesma maneira que seus outros clientes são monitorados. Sempre deve verificar se suas proteções estão
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atualizadas e se a rede não está atualmente sob ataque. Se sua rede estiver sob ataque, você desejará saber quem está
por trás do ataque e como eles atacaram.

Suas configurações de preferência de home page determinam o período de tempo durante o qual o Symantec Endpoint
Protection Manager exibe os dados. Por padrão, os dados na home page representam somente os clientes que
se conectaram nas últimas 12 horas. Se muitos clientes estiverem freqüentemente off-line, sua melhor opção de
monitoramento será ir para os logs e os relatórios. Nos logs e nos relatórios, você pode filtrar os dados para incluir
clientes off-line.

Mesmo se restringir alguns dos dados de log de cliente que são transferidos por upload por clientes móveis, as seguintes
telas poderão ser verificadas.

Table 76: Telas para monitorar a segurança do cliente remoto

Tela Descrição

Início > Status do endpoint Exibe se o conteúdo está atualizado ou para ver se alguma proteção está desativada.
Você pode verificar as seguintes condições do status:
• Datas de conteúdo e números de versão
• Conexões de cliente
• Proteções ativadas e desativadas
Você pode clicar em Detalhes para ver o status para cada cliente.

Início > Status de segurança Exibe a visão geral de segurança do sistema. Exibe o Resumo de atividades de vírus e riscos
para ver se sua rede está sob ataque.
Você pode clicar em Detalhes para ver o status para cada tecnologia de proteção de segurança.

Início > Resumo de atividades
de vírus e riscos

Exibe a atividade de vírus e risco detectada e as ações tomadas, como limpo, bloqueado, ou
colocado em quarentena.

Monitores > Tipo de resumo >
Proteção contra ameaças à rede

Exibe as informações sobre tipos e fontes de ataques.

Mais informações

• Como gerenciar clientes remotos
• Para monitorar clientes em roaming do Symantec Endpoint Protection no console na nuvem

Para monitorar clientes em roaming do Symantec Endpoint Protection no
console na nuvem
Os clientes em roaming do Symantec Endpoint Protection são os clientes que se conectam intermitentemente com o
servidor de gerenciamento. Clientes em roaming acessam a internet em locais diferentes, como aeroportos, hotéis ou em
outras empresas, onde eles estão em maior risco. O Symantec Endpoint Protection Manager fornece proteção dentro e
fora da rede para estes computadores-cliente usando a detecção de local.

Na versão 14.1 e anteriores, clientes em roaming enviam eventos críticos para o servidor de gerenciamento somente
quando eles estão conectados. A partir da versão 14.2, clientes em roaming enviam automaticamente eventos críticos
para o console na nuvem quando os clientes não conseguem se conectar com o servidor de gerenciamento. Depois que
o cliente em roaming se reconectar com o servidor de gerenciamento, os clientes enviarão os novos eventos críticos no
servidor de gerenciamento. O cliente também não é mais considerado como em roaming.

Use a lista de eventos críticos como uma maneira de reforçar as políticas de segurança no Symantec Endpoint Protection
Manager. Por exemplo, suponha que o cliente do Funcionário1 tenha um número maior de ataques de negação de
serviço quando o Funcionário1 está localizado em um hotel específico. Portanto, você pode criar um local para esse hotel
e ativar detecções de negação de serviço na política do Firewall.

Para obter mais informações, consulte:
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• Quais são os eventos críticos exibidos pelo portal na nuvem?
• Sobre como monitorar clientes remotos por meio do servidor de gerenciamento
• Práticas recomendadas de detecção de local para Endpoint Protection

Para encontrar clientes em roaming e eventos críticos

Para descobrir quais clientes estão em roaming, procure pelos seguintes itens:

• Se o dispositivo está conectado diretamente ao console na nuvem e não ao servidor de gerenciamento.
• O local, conforme definido na política de detecção de local do Symantec Endpoint Protection Manager
• O endereço IP externo do cliente.

Para encontrar clientes em roaming e eventos críticos
1. No console na nuvem, acesse Alertas e eventos.

2. Na guia Eventos de segurança em Tipo de conexão, clique em Nuvem para exibir os eventos que o cliente envia
ao console na nuvem.

Para exibir eventos enviados pelo servidor de gerenciamento, clique no Symantec Endpoint Protection Manager.

3. Em Gravidade, clique em Séria.

O console na nuvem filtra e exibe somente os eventos de segurança críticos que os clientes em roaming detectaram.

4. Para encontrar o local e o endereço IP externo, selecione o dispositivo e procure a entrada de localização do
dispositivo.

Quais são os eventos críticos exibidos pelo console na nuvem?

O cliente em roaming faz o upload dos seguintes eventos de segurança para o console na nuvem:

• Eventos de verificação de porta
• Spoofing de MAC
• Negação de serviço
• Canary
• IPS
• Fraude
• Mitigação de explorações da memória
• Conformidade da integridade do host

O cliente em roaming faz o upload dos seguintes eventos de segurança para o console na nuvem:

• Antivírus
• SONAR

Gerenciamento das contas de administrador
Você pode usar contas de administrador para gerenciar datacenters do Symantec Endpoint Protection Manager. Os
administradores fazem logon no Symantec Endpoint Protection Manager para mudar configurações de política, gerenciar
grupos, executar relatórios e instalar o software-cliente, assim como outras tarefas de gerenciamento.

A conta padrão é uma conta de administrador do sistema que fornece acesso a todos os recursos. Você também pode
adicionar uma conta de administrador mais limitado, para os administradores que precisam executar um subconjunto de
tarefas.

Para uma pequena empresa, você pode precisar somente de um administrador e um domínio. Para uma empresa de
grande porte, com vários sites e domínios do Windows, você provavelmente precisará de vários administradores, alguns
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dos quais com mais direitos de acesso que outros. Também pode ser necessário adicionar vários domínios dentro do
Symantec Endpoint Protection Manager.

Gerencie domínios e contas de administrador e suas senhas na página Admin.

Table 77: Administração de contas

Tarefa Descrição

Decidir se vários
domínios devem ser
adicionados

Decidir se adiciona domínios.Consulte:
• Sobre domínios
• Como adicionar um domínio
• Como alternar para o domínio atual

Adicionar contas de
administrador

Adicionar contas aos administradores que precisam de acesso ao console do Symantec Endpoint Protection
Manager.
1. Adicione os tipos de contas de administrador de que você precisa e o nível de direitos de acesso. Consulte:

– Sobre contas de administrador e direitos de acesso
– Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso

2. Escolha um método para autenticar o administrador quando ele fizer logon no Symantec Endpoint
Protection Manager (opcional). Por padrão, o banco de dados do Symantec Endpoint Protection Manager
autentica as credenciais do administrador. Consulte:
Como escolher o método de autenticação de contas de administrador

Desbloquear ou
bloquear uma conta
de administrador

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection Manager bloqueia um administrador depois que um usuário tenta
fazer logon em demasia no Symantec Endpoint Protection Manager usando a conta de administrador. Você
pode especificar estas configurações para aumentar o número de tentativas ou o tempo que o administrador é
bloqueado.
Se um administrador tiver sua conta bloqueada, deverá aguardar o tempo especificado antes de fazer logon
novamente. Você não pode desbloquear um uma conta durante o intervalo de bloqueio.Consulte:
Como desbloquear uma conta de administrador após várias tentativas de logon

Mudar e redefinir
senhas perdidas

• Mude a senha de sua conta ou uma conta de outro administrador.Consulte:
Como alterar a senha de uma conta de administrador ou do banco de dados padrão

• Redefina a senha perdida usando o link Esqueceu sua senha? exibido na tela de logon do servidor
de gerenciamento. O administrador recebe um email que contém um link para ativar uma senha
temporária.Consulte:
– Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
– Como exibir o link Esqueceu sua senha?, para que os administradores possam redefinir senhas perdidas

• Permita que os administradores salvem seus nome de usuário e senha na tela de logon do servidor de
gerenciamento. Consulte:
Como exibir as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar minha senha na tela de logon

• Force a senha de logon do administrador a expirar após um determinado número de dias. Consulte:
Como exibir as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar minha senha na tela de logon

Configurar opções
do logon para o
Symantec Endpoint
Protection Manager

Você pode configurar as seguintes opções do logon para cada tipo de administrador:
• Exibir uma mensagem para que os administradores leiam antes de fazer logon. Consulte:

Como exibir uma mensagem aos administradores antes que façam logon no console do Symantec Endpoint
Protection Manager

• Permitir ou bloquear o acesso de logon ao console de gerenciamento, de modo que determinados
administradores possam ou não fazer logon remotamente. Consulte:
Como permitir ou bloquear o acesso aos consoles remotos do Symantec Endpoint Protection Manager

• Alterar quanto tempo um administrador pode ficar logado no servidor de gerenciamento. Consulte:
Como alterar o período de tempo para permanecer conectado ao console do Symantec Endpoint Protection
Manager

Para obter mais informações, consulte:
Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager
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Sobre contas de administrador e direitos de acesso
Quando você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, uma conta padrão de administrador do sistema será
criada, chamada admin. A conta de administrador do sistema dá acesso com direitos de administrador a todos os
recursos do Symantec Endpoint Protection Manager.

Para ajudá-lo a gerenciar a segurança, você pode adicionar contas adicionais de administrador do sistema, de
administrador de domínio e de administrador limitado. Os administradores de domínio e os administradores limitados têm
acesso a um subconjunto de recursos do Symantec Endpoint Protection Manager.

Você escolhe as contas necessárias com base nos tipos de funções e de direitos de acesso necessários em sua
empresa. Por exemplo, uma empresa de grande porte pode usar os seguintes tipos de administradores:

• Um administrador que instale o servidor de gerenciamento e os pacotes de instalação do cliente. Depois que o
produto estiver instalado, um administrador responsável pelas operações assume o comando. Estes administradores
são, muito provavelmente, administradores do sistema.

• Um administrador de operações mantém os servidores, os bancos de dados e instala patches. Se você tiver um
único domínio, o administrador de operações poderá ser um administrador de domínio inteiramente autorizado para
gerenciar sites.

• Um administrador de antivírus, que cria e mantém as políticas de proteção contra vírus e spyware, além das políticas
do LiveUpdate nos clientes. Este administrador é, muito provavelmente, um administrador limitado.

• Um administrador do desktop, responsável pela segurança, que cria e mantém as políticas de firewall e de prevenção
contra intrusões para os clientes. Este administrador é, muito provavelmente, um administrador de domínio.

• Um administrador do helpdesk que cria relatórios e tem acesso somente leitura às políticas. O administrador de
antivírus e o administrador do desktop leem os relatórios enviados pelo administrador de helpdesk. O administrador
do helpdesk é, muito provavelmente, um administrador limitado a quem são concedidos direitos de geração de
relatórios e direitos de política.
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Table 78: Funções e responsabilidades do administrador

Função de
Administrador Responsabilidades

Administrador do
sistema

Os administradores do sistema podem fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager com
acesso completo e ilimitado a todos os recursos e tarefas.
Um administrador do sistema pode criar e gerenciar outras contas de administrador do sistema, de
administrador de domínio e de administrador limitado.
Um administrador do sistema pode executar as tarefas a seguir:
• Gerenciar todos os domínios.
• Administrar licenças.
• Exibir e gerenciar todas as configurações do console.
• Gerenciar os bancos de dados e os servidores de gerenciamento.

Administrador Administradores são administradores de domínio que podem visualizar e gerenciar um único domínio. Um
administrador de domínio tem os mesmos privilégios que um administrador do sistema, mas somente para um
único domínio.
Por padrão, o administrador de domínio tem direitos completos de administrador do sistema para gerenciar
um domínio, mas não um site. Você deve explicitamente conceder direitos do site em um único domínio.
Os administradores de domínio podem modificar os direitos do site de outros administradores e de
administradores limitados, embora não possam modificar os direitos do site para si.
Um administrador de domínio pode executar as tarefas a seguir:
• Criar e gerenciar contas de administrador e contas de administrador limitado dentro de um único domínio.

Os administradores de domínio não podem modificar seus próprios direitos do site. Os administradores do
sistema devem executar esta função.

• Executar relatórios, gerenciar sites e redefinir senhas.
• Não é possível administrar licenças. Somente os administradores do sistema podem administrar licenças.
Para obter mais informações, consulte:
Sobre domínios

Administrador
limitado

Os administradores limitados podem fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager
com acesso restrito. Os administradores limitados não têm direitos de acesso por padrão. Uma função do
administrador do sistema deve explicitamente conceder direitos de acesso para permitir que um administrador
limitado execute tarefas.
Partes da interface do usuário do servidor de gerenciamento não estarão disponíveis para administradores
limitados quando você restringir os direitos de acesso. Por exemplo:
• Os administradores limitados sem direitos à geração de relatórios não podem visualizar as páginas Início,

Monitores ou Relatórios.
• Os administradores limitados sem direitos de políticas não podem exibir ou modificar a política. Além disso,

não podem aplicar, substituir ou retirar uma política.

Mais informações

• Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
• Como gerenciar contas de administrador

Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
Como um administrador do sistema, você pode adicionar outro administrador do sistema, administrador ou administrador
limitado. Como um administrador dentro de um domínio, é possível adicionar outros administradores com direitos de
acesso iguais ou menos restritivos do que seus próprios. Os administradores podem adicionar administradores limitados
e configurar seu direitos de acesso.

Para adicionar uma conta de administrador
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1. No console, clique em Administrador > Administradores.

2. Em Tarefas, clique em Adicionar um administrador.

3. Na caixa de diálogo Adicionar administrador, na guia Geral, digite o nome do usuário e o endereço de email.

4. Na guia Direitos de acesso, especifique o tipo de conta de administrador.

Se você adicionar uma conta de administrador limitado, será necessário também especificar os direitos de acesso do
administrador. As contas de administrador limitado sem direitos de acesso são criadas em um estado desativado, e o
administrador limitado não pode fazer logon no servidor de gerenciamento.Consulte:

Sobre contas de administrador e direitos de acesso

5. Na guia Autenticação, em Autenticação do Symantec Endpoint Protection Manager, digite a senha que o
administrador deve usar para fazer logon.

Quando o administrador fizer logon no Symantec Endpoint Protection Manager, o Symantec Endpoint Protection
Manager verificará com o banco de dados se o nome de usuário e a senha estão corretos.Consulte:

Como escolher o método de autenticação de contas de administrador

6. Clique em OK.

Como escolher o método de autenticação de contas de administrador
Você pode escolher entre vários métodos de autenticação que o servidor de gerenciamento usará para verificar as
credenciais dos administradores antes que eles façam logon.

Para métodos de autenticação de terceiros, o Symantec Endpoint Protection Manager tem uma entrada no banco de
dados para a conta de administrador, mas o servidor de terceiros valida o nome de usuário e a senha.

Table 79: Métodos de autenticação

Tipo Quando usar

Autenticação de
Symantec Endpoint
Protection Manager
(padrão)

Autentica os administradores com o nome de usuário e a senha do administrador que são armazenados
no banco de dados do Symantec Endpoint Protection Manager. Quando o administrador fizer logon no
servidor de gerenciamento, o servidor de gerenciamento verificará no banco de dados se o nome de
usuário e a senha estão corretos.
Você pode exibir a opção Senha nunca expira de modo que uma conta de administrador não
expire.Consulte:
Como definir que as senhas de logon do Symantec Endpoint Protection Manager nunca expirem

Autenticação de dois
fatores

Autentica os administradores com a autenticação do Symantec VIP em seu smartphone. Os
administradores fornecem um código de verificação único e exclusivo quando eles fazem logon, além de
uma senha.
Para que essa opção esteja disponível, você deve primeiro adicionar o arquivo de armazenamento de
chave PKCS apropriado e a senha do armazenamento de chave.Consulte:
Como configurar a autenticação de dois fatores com o Symantec VIP

Autenticação RSA
SecurID

Autentica os administradores usando o token RSA SecurID (não tokens de software RSA), o cartão RSA
SecurID ou o teclado numérico do cartão RSA (não cartões inteligentes RSA).
Para autenticar os administradores que usam um mecanismo do RSA SecurID, primeiramente instale
o servidor do Gerenciador de autenticação da RSA e ative a autenticação criptografada para RSA
SecurID.Consulte:
Como usar a autenticação do RSA SecurID com o Symantec Endpoint Protection Manager
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Tipo Quando usar

Autenticação de servidor
de diretório

Autentica os administradores em um servidor LDAP ou no servidor do Microsoft Active Directory.
Para autenticar administradores que usam um servidor de diretório do Active Directory ou LDAP, você
precisa configurar uma conta no servidor de diretório. Você deve também estabelecer uma conexão entre
o servidor de diretório e o Symantec Endpoint Protection Manager. Se não estabelecer uma conexão, você
não poderá importar usuários de um Active Directory ou sincronizar com ele.

Note: A sincronização é possível somente para servidores do Active Directory. A sincronização com
servidores LDAP não é suportada.

Para obter mais informações, consulte:
• Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
• Como verificar a autenticação a um servidor de diretório

Autenticação de cartão
inteligente

Autentica os administradores que trabalham como civis ou funcionários do exército em agências federais
dos EUA e quem deve usar um cartão PIV ou CAC para fazer logon.Consulte:
Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para autenticar os administradores que fazem
logon com cartões inteligentes

Para escolher um método de autenticação para contas de administrador
1. Adicione uma conta de administrador. Consulte:

Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso

2. Na guia Autenticação, selecione o método de autenticação se você não quiser usar a Autenticação do Symantec
Endpoint Protection Manager (padrão).

3. Clique em OK.

4. Na caixa de diálogo Confirmar alteração, digite a senha que você usa para fazer logon no Symantec Endpoint
Protection Manager e clique em OK.

Ao alternar entre métodos de autenticação, você deverá digitar a senha da conta de administrador.

Para usar a autenticação de RSA SecurID com Symantec Endpoint Protection Manager
NOTE

Em um ambiente do IPv6, você deve instalar e ativar a pilha do IPv4 no servidor do Symantec Endpoint
Protection Manager para usar a autenticação do RSA SecurID.

(a rede do IPv6 tem suporte a partir da versão 14.2.)

Como configurar o RSA SecurID para autenticar os administradores do Symantec Endpoint Protection Manager

Se você quiser autenticar os administradores que usam o Symantec Endpoint Protection Manager com RSA SecurID, é
necessário primeiramente ativar a autenticação criptografada configurando uma conexão a um servidor de gerenciador
da autenticação do RSA.

Como configurar RSA SecurID para autenticar os administradores do Symantec Endpoint Protection Manager

1. Instale um servidor do RSA Authentication Manager, caso necessário. Use o RSA Authentication Manager 8.1.
2. Instale e configure adequadamente o RSA Authentication Agent no servidor do Symantec Endpoint Protection

Manager para estabelecer conexão com o servidor do RSA. Use o RSA Authentication Agent 7.x.
3. Certifique-se de que o servidor do Symantec Endpoint Protection Manager esteja registrado como um host válido no

servidor do RSA Authentication Manager.
4. Certifique-se de que o arquivo sdconf.rec do servidor do gerenciador da autenticação do RSA esteja acessível na

rede.
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5. Atribua um cartão SecurID ou cartão com sensor magnético sincronizado a uma conta do servidor de gerenciamento
e ative o nome de logon no servidor do gerenciador da autenticação do RSA.

6. Assegure-se de que o administrador tenha o PIN ou a senha do RSA disponível.
A Symantec oferece suporte aos seguintes tipos de logon RSA:
– Token do RSA SecurID (não tokens do RSA do software)
– Cartão do RSA SecurID
– Cartão do teclado numérico do RSA (não cartões inteligentes do RSA)
Para fazer logon no servidor de gerenciamento com o RSA SecurID, um administrador precisa de um nome de logon,
do token (hardware) e de um PIN.

Como instalar o agente de autenticação do RSA e configurar o servidor do Symantec Endpoint Protection
Manager para usar a autenticação do RSA SecurID

Para usar o RSA SecurID com o Symantec Endpoint Protection Manager, é necessário instalar o agente da autenticação
do RSA no servidor do Symantec Endpoint Protection Manager e configurá-lo como um cliente de autenticação do
SecurID.

Para instalar o agente de autenticação do RSA

1. Instale o software do RSA Authentication Agent no servidor do Symantec Endpoint Protection Manager. Você pode
instalar o software executando o arquivo.msi do Windows através do arquivo de instalação do agente de autenticação
RSA.

2. Copie o arquivo sdconf.rec do servidor de autenticação do RSA para o servidor do Symantec Endpoint Protection
Manager.
Para versões anteriores do agente de autenticação do RSA, copie o nodesecret.rec, o sdconf.rec e o
agent_nsload.exe.

Para configurar o servidor do Symantec Endpoint Protection Manager para usar a autenticação do RSA SecurID

1. Faça logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager e clique em Administrador > Servidores.
2. Sob Servidores, em Site local, clique no servidor de gerenciamento.
3. Em Tarefas, clique em Configurar autenticação SecurID.
4. No painel Bem-vindo ao Assistente de Configuração da autenticação SecurID, clique em Avançar.
5. No painel Qualificação do painel do Assistente de Configuração de autenticação SecurID, leia os pré-requisitos

para que possa atendê-los todos.
6. Clique em Avançar.
7. No painel Fazer upload de arquivo RSA do painel Assistente de Configuração de autenticação SecurID, procure

a pasta na qual o arquivo sdconf.rec reside.
Você também pode digitar o nome do caminho.

8. Clique em Avançar e clique em Teste para testar sua configuração.
9. Na caixa de diálogo Testar configuração, digite o nome de usuário e a senha para a sua SecurID e, em seguida,

clique em Teste.
Agora, a autenticação é feita com êxito.

Para adicionar administradores do Symantec Endpoint Protection Manager que usam a autenticação
do RSA SecurID

Após concluir os procedimentos anteriores, é possível adicionar os administradores do Symantec Endpoint Protection
Manager.

Como adicionar administradores do Symantec Endpoint Protection Manager que usam a autenticação
do RSA SecurID

1. Adicione uma conta de administrador.Consulte:
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Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
2. Na guia Autenticação, clique na autenticação do RSA SecurID.

Se essa opção não estiver disponível, verifique as diretrizes da configuração.Consulte:
Configurar RSA SecurID para fazer a autenticação

3. Clique em OK.
Também é possível mudar uma conta de administrador existente para usar a autenticação do RSA SecurID, embora
essa prática não seja recomendada, particularmente para a conta de administrador padrão, Administrador. Se você
fornecer informações inválidas ao editar um usuário existente, será mais difícil recuperá-lo.
Contudo, se você modificar uma conta de administrador existente, na caixa de diálogo Confirmar alteração, digite a
senha que usa para fazer logon no Symantec Endpoint Protection Manager e clique em OK.
Ao alternar entre métodos de autenticação, você deverá digitar a senha da conta de administrador. Consulte:
Como escolher o método de autenticação de contas de administrador

Para configurar a autenticação de dois fatores com o Symantec VIP
Se você usar a autenticação de dois fatores do Symantec VIP em seu ambiente, poderá configurar os administradores do
Symantec Endpoint Protection Manager para fazer autenticação com ele.

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança ao processo de logon. Quando a autenticação
de dois fatores estiver ativada, você deverá fornecer um código de verificação exclusivo e único ao fazer logon, além de
uma senha. Você pode receber o código por voz, texto ou com o aplicativo de acesso VIP da Symantec gratuito. Esse
aplicativo é recomendado porque é a opção mais segura e fácil de usar. Para obter uma visão geral do Symantec VIP,
consulte:

Symantec VIP: Enterprise-grade authentication made easy for everyone (em inglês)

Você gerencia as configurações de autenticação de dois fatores individuais para cada administrador que usa a
autenticação do Symantec Endpoint Protection Manager. Os administradores que são autenticados com o RSA SecurID
ou a autenticação de diretório não podem usar a autenticação de dois fatores.

NOTE

A autenticação de dois fatores não é suportada em IPv6 ou em um ambiente ativado para FIPS.

Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para autenticação de dois fatores com o Symantec
VIP

1. No console, clique em Administrador > Servidores e, em seguida, clique no nome do servidor local.
2. Em Tarefas, clique em Configurar autenticação VIP.
3. Procure o arquivo de armazenamento de chave PKCS para selecioná-lo, digite a senha do armazenamento de chave

e clique em OK.
O certificado é propagado automaticamente em outros consoles do Symantec Endpoint Protection Manager no
mesmo site sem a necessidade de replicação. Você não precisará adicionar manualmente o certificado para cada
Symantec Endpoint Protection Manager no site.
Para propagar o certificado em um Symantec Endpoint Protection Manager em um site diferente, os sites deverão ser
parceiros de replicação.

Para configurar o administrador para a autenticação de dois fatores com o Symantec VIP
1. Verifique se o administrador do Symantec Endpoint Protection Manager tem um nome de usuário correspondente

no Symantec VIP Manager que corresponda exatamente, incluindo diferenciação de maiúsculas e minúsculas. As
senhas dos dois nomes de usuário não precisam corresponder.

Consulte a documentação do Symantec VIP Manager para saber como configurar um nome de usuário.Consulte:

Symantec VIP Access Manager 3.0 Administrator's Guide (em inglês)
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2. No console, clique em Administrador > Servidores > Administradores.

3. Selecione um administrador existente e, em seguida, clique em Editar o administrador.

Você também pode adicionar um novo administrador para configurar.

4. Na guia Autenticação, clique em Ativar autenticação de dois fatores usando o VIP.

Para configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para autenticar os administradores
que fazem logon com cartões inteligentes
Na versão 14.2 ou posterior, os administradores que trabalham para agências federais dos EUA podem fazer logon no
Symantec Endpoint Protection Manager usando um cartão inteligente.

Para configurar a autenticação do cartão inteligente, o administrador precisa executar as seguintes etapas:

• Etapa 1: Configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para autenticação do cartão inteligente
• Etapa 2 (opcional): Configurar o servidor de gerenciamento para executar a verificação de revogação (obrigatório para

redes obscuras)
• Etapa 3 (opcional): Adicionar uma conta de administrador e registrar o smartcard (necessário para redes obscuras)
• Etapa 4: Fazer logon no Symantec Endpoint Protection Manager usando um cartão inteligente

Sobre cartões inteligentes

As agências federais dos Estados Unidos agora usam um sistema de software que permite a autenticação de cartões
inteligentes para os requisitos de HSPD-12. Um cartão inteligente de agência federal dos EUA contém os dados
necessários para o titular do cartão receber acesso a instalações e sistemas de informações federais. Esse acesso
garante níveis apropriados de segurança para todos os aplicativos federais aplicáveis.

Alguns computadores cliente Windows ou estações de trabalho já têm leitores de PIV ou CAC incorporados aos teclados.

O Symantec Endpoint Protection Manager autentica os administradores que usam os seguintes tipos de cartões
inteligentes:

• Cartão de verificação de identidade pessoal (PIV, Personal identity verification) (para civis)
• Common Access Card (CAC) (para funcionários do exército)

• No modo FIPS: o Symantec Endpoint Protection Manager não suporta cartões inteligentes que são assinados usando
ECDSA e RSASSA-PSS.

• No modo não FIPS: o Symantec Endpoint Protection Manager não suporta cartões inteligentes que são assinados
usando RSASSA-PSS.

Para obter mais informações, consulte:

HSPD-12

Etapa 1: Configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para autenticação do cartão inteligente

Esta etapa valida que o certificado do cartão é emitido pela autoridade correta. Então, no momento em que o
administrador faz logon, o servidor de gerenciamento lê o certificado do cartão inteligente e o valida em relação a esses
certificados da CA.

Para validar um arquivo de certificado, o servidor de gerenciamento verifica se o arquivo de certificado não está em uma
lista de revogação de certificados (CRL, Certificate Revocation List) na Internet.

Verifique se todos os arquivos de raiz e intermediários estão presentes no computador dos administradores, pois, caso
contrário, eles não podem fazer logon.

Para configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para a autenticação de cartão inteligente

1. No console, clique em Administrador > Servidores e selecione o nome do servidor de gerenciamento local.
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2. Em Tarefas, clique em Configurar autenticação do cartão inteligente.
3. Na caixa de texto Especifique os caminhos dos arquivos de certificado intermediário e/ou raiz, procure um ou

mais arquivos de certificado e depois clique em OK.
Selecione todos os arquivos de certificado que você precisa verificar se há revogação. Para selecionar vários
arquivos, pressione CTRL.
Opcional: Se o servidor de gerenciamento no qual o administrador fizer logon não puder acessar a internet, na caixa
de texto Especifique os caminhos das listas de revogação de certificados e adicione um arquivo .crl ou .pem.
Você também deverá executar a seguinte tarefa nestes servidores de gerenciamento. Consulte:
Etapa 2 (opcional): Configurar o servidor de gerenciamento para executar a verificação de revogação (obrigatório
para redes obscuras)

4. Clique em OK.
5. Se o administrador fizer logon no Symantec Endpoint Protection Manager remotamente com o console da Web, ele

deverá reiniciar o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager e o serviço da Web do Symantec Endpoint
Protection Manager. Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

Etapa 2 (opcional): Configurar o servidor de gerenciamento para executar a verificação de revogação (obrigatório
para redes obscuras)

Se um servidor de gerenciamento não tiver acesso à internet, você deverá configurá-lo para verificar o arquivo de CRL
no computador do servidor de gerenciamento. Sem essa verificação, os administradores ainda podem fazer logon, mas o
servidor de gerenciamento não poderá verificar o arquivo CRL, o que pode causar problemas de segurança.

Como configurar o servidor de gerenciamento para executar a verificação de revogação (obrigatório para redes
obscuras)

1. Neste servidor de gerenciamento, abra o seguinte arquivo: Caminho de instalação do Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties

2. No arquivo conf.properties, adicione smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false e salve
o arquivo.

3. Reinicie o serviço do servidor de gerenciamento. Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

Etapa 3 (opcional): Adicionar uma conta de administrador e registrar o smartcard (necessário para redes
obscuras)

Esta etapa autentica os administradores como o usuário do cartão inteligente por meio da definição da autenticação de
PIV. A autenticação de PIV exige um certificado e o par de chaves que é usado para verificar se a credencial de PIV
foi emitida por uma entidade autorizada e se a credencial não expirou nem foi revogada. A credencial de PIV também
identifica o administrador como o mesmo indivíduo para o qual ele foi emitido.

Esta etapa também garante que os usuários precisem apenas digitar seu nome de usuário, inserir o cartão e digitar o PIN
do cartão inteligente para efetuar logon no Symantec Endpoint Protection Manager. Eles não precisam digitar uma senha
do Symantec Endpoint Protection Manager.

A autenticação do cartão inteligente não é suportada no IPv6.

Como adicionar uma conta de administrador e registrar o smartcard (necessário para redes obscuras)

1. No console, clique em Administrador > Servidores > Administradores.
2. Adicione um novo administrador ou editar um administrador existente.Consulte:

Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
3. Na guia Autenticação, clique em Ativar a autenticação de cartão inteligente.
4. Procure o arquivo de certificado de autenticação para o cartão de PIV ou CAC para esse administrador e clique em

OK.
5. Na caixa de diálogo Confirmar alteração, digite a senha do administrador e clique em OK.
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Execute esta etapa para cada administrador que usa um cartão inteligente para fazer logon no Symantec Endpoint
Protection Manager.

Etapa 4: Fazer logon no Symantec Endpoint Protection Manager usando um cartão inteligente

Para fazer logon no Symantec Endpoint Protection Manager, o administrador insere o cartão em um leitor de cartão
inteligente e digita um número PIN. O cartão inteligente sempre deverá estar inserido no leitor enquanto o administrador
de cartão inteligente estiver conectado e usando o servidor de gerenciamento. Se o administrador remover o cartão
inteligente, o Symantec Endpoint Protection Manager fará logoff do administrador dentro de 30 segundos.

O console Java e o console da Web suportam a autenticação do cartão inteligente. O console do RMM e a API REST
não suportam a autenticação do cartão inteligente. Consulte:

Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Solução de problemas e replicação

Se dois sites forem replicados entre si, o site com o arquivo da autoridade de certificação com configuração mais recente
sobrescreverá o arquivo da autoridade de certificação em todos os outros sites.

Como testar a autenticação do servidor de diretório para uma conta de administrador
Você pode verificar se um servidor Active Directory ou LDAP autentica o nome de usuário e a senha para uma conta de
administrador que criar. A verificação avalia se você adicionou o nome de usuário e a senha corretamente, bem como se
o nome de conta existe no servidor de diretório.

Use o mesmos nome de usuário e senha para uma conta de administrador no Symantec Endpoint Protection Manager
como você faz no servidor de diretório. Quando o administrador fizer logon no servidor de gerenciamento, o servidor de
diretório autenticará o nome de usuário e a senha do administrador. O servidor de gerenciamento usa a configuração de
servidor de diretório que você adicionou para pesquisar a conta no servidor do diretório.

Você também pode verificar se um servidor do Active Directory ou do LDAP autentica uma conta de administrador sem
nome de usuário e senha. Uma conta sem nome de usuário ou senha é acesso anônimo. Você deve criar uma conta de
administrador com acesso anônimo de modo que os administradores nunca estejam bloqueados se a senha for mudada
no servidor de diretório.

NOTE

No servidor do Active Directory do Windows 2003, a autenticação anônima é desativada por padrão. Portanto,
quando você adicionar um servidor de diretório sem nome de usuário a uma conta de administrador e clicar
em Verificar conta, uma mensagem de erro Falha na autenticação da conta será exibida. Para contornar
este problema, crie duas entradas de servidor de diretório, uma para teste e uma para acesso anônimo. O
administrador ainda pode fazer logon no servidor de gerenciamento usando um nome de usuário e uma senha
válidos.

Etapa 1: Adicionar várias conexões do servidor de diretório

Para facilitar o teste para acesso anônimo, adicione pelo menos duas entradas do servidor de diretório. Use uma entrada
para testar a autenticação e a segunda entrada para testar o acesso anônimo. Estas entradas usam o mesmo servidor de
diretório com configurações diferentes.

Por padrão, a maioria dos usuários reside em CN=Users a menos que movidos para unidades organizacionais diferentes.
Usuários no servidor de diretório LDAP são criados em CN=Users, DC=<domínio_de_amostra>, DC=local. Para
encontrar onde um usuário reside no LDAP, use ADSIEdit.

Use as seguintes informações para configurar os servidores do diretório para este exemplo:
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• CN=John Smith
• OU=test
• DC=<domínio_de_amostra>
• DC=local

O exemplo usa Active Directory padrão LDAP (389) mas pode também usar LDAP seguro (636).

Como adicionar várias conexões de servidor de diretório

1. Para adicionar as conexões do servidor de diretório para verificar a autenticação de servidor do Active Directory e do
LDAP, no console, clique em Admin > Servidores, selecione o servidor padrão e clique em Editar as propriedades
do servidor.

2. Na guia Servidores de diretórios, clique em Adicionar.
3. Na guia Geral, adicione as seguintes configurações do servidor de diretório e clique em OK.

Diretório 1 • Nome: <domínio_de_amostra> Active Directory
• Tipo de servidor: Active Directory
• Nome ou endereço IP do servidor: server01.<domínio_de_amostra>.local
• Nome do usuário: <domínio_de_amostra>\administrador
• Senha: <senha do servidor de diretório>

Diretório 2 • Nome: <domínio_de_amostra> LDAP com Nome de usuário
• Tipo de servidor: LDAP
• Nome ou endereço IP do servidor: server01.<domínio_de_amostra>.local
• Porta LDAP: 389
• BaseDN do LDAP: DC=<domínio_de_amostra>, DC=local
• Nome do usuário: <domínio_de_amostra>\administrador
• Senha: <senha do servidor de diretório>

Diretório 3 • Nome: <domínio_de_amostra> LDAP sem Nome de usuário
• Tipo de servidor: LDAP
• Nome ou endereço IP do servidor: server01.<domínio_de_amostra>.local
• Porta LDAP: 389
• BaseDN do LDAP:  <vazio>

Deixe este campo vazio quando usar o acesso anônimo.
• Nome de usuário: <vazio>
• Senha: <vazio>

Após clicar em OK, um aviso aparecerá. Mas o servidor de diretório será válido.
Quando você tentar adicionar um BaseDN sem nome de usuário e senha, o aviso aparecerá.

Etapa 2: Adicionar várias contas de administrador

Adicione várias contas de administrador do sistema. A conta para acesso anônimo não tem nome de usuário ou senha.

Como adicionar várias contas de administrador

1. Para adicionar as contas de administrador usando as entradas do servidor de diretório, no console, clique em Admin
> Administradores e, na guia Geral, adicione as contas de administrador da etapa anterior. Consulte:
– Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
– Como escolher o método de autenticação de contas de administrador

2. Após adicionar cada conta de administrador e clicar na opção Verificar conta, você verá uma mensagem. Em alguns
casos, a mensagem parecerá invalidar a informação de conta. Contudo, o administrador ainda pode fazer logon no
Symantec Endpoint Protection Manager.
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3. Na guia Geral, digite as seguintes informações:

Administrador 1 • Nome: <domínio_de_amostra> LDAP sem Nome de usuário
• Tipo de servidor: LDAP
• Nome ou endereço IP do servidor: server01.<domínio_de_amostra>.local
• Porta LDAP: 389
• BaseDN do LDAP:  <vazio>

Deixe este campo vazio quando usar o acesso anônimo.
• Nome de usuário: <vazio>
• Senha: <vazio>

Após clicar em OK, um aviso aparecerá. Mas o servidor de diretório será válido.
Quando você tentar adicionar um BaseDN sem nome de usuário e senha, o aviso aparecerá.

Administrador 2 • Nome do usuário: john
• Nome completo: John Smith
• Endereço de email: john@<domínio_de_amostra>.local
• Na guia Direitos de acesso, clique em Administrador do sistema.
• Na guia Autenticação, clique em Autenticação de diretório.

Na lista suspensa Servidor de diretório, selecione <domínio_de_amostra> LDAP com Nome de
usuário.
No campo Nome da conta, digite john.
Clique em Verificar a conta.
O administrador do sistema john não poderá efetuar logon no Symantec Endpoint Protection
Manager com autenticação do diretório

Administrador 3 • Nome do usuário: john
• Nome completo: John Smith
• Endereço de email: john@<domínio_de_amostra>.local
• Na guia Direitos de acesso, clique em Administrador do sistema.
• Na guia Autenticação, clique em Autenticação de diretório.

Na lista suspensa Servidor de diretório, selecione <domínio_de_amostra> LDAP com Nome de
usuário.
No campo Nome da conta, digite John Smith.
Clique em Verificar a conta.
O administrador de sistema john pode efetuar logon no Symantec Endpoint Protection Manager
com a autenticação de diretório.

Administrador 4 • Nome do usuário: john
• Nome completo: John Smith
• Endereço de email: john@<domínio_de_amostra>.local
• Na guia Direitos de acesso, clique em Administrador do sistema.
• Na guia Autenticação, clique em Autenticação de diretório.

Na lista suspensa Servidor de diretório, selecione <domínio_de_amostra> LDAP sem Nome de
usuário.
No campo Nome da conta, digite John Smith.
Clique em Verificar a conta.
A autenticação da conta falhará, mas o administrador do sistema John Smith poderá fazer logon
no Symantec Endpoint Protection Manager.

Mais informações

Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
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Como alterar a senha de uma conta de administrador ou do banco de dados
padrão
Para alterar a senha de uma conta de administrador

Será necessário alterar a senha de sua conta ou da conta de outro administrador se ela tiver sido esquecida, perdida ou
comprometida.

As seguintes regras se aplicam à mudança de senhas:

• Os administradores do sistema podem mudar a senha para todos os administradores.
• Os administradores de domínio podem mudar a senha para outros administradores de domínio e administradores

limitados dentro do mesmo domínio.
• Os administradores limitados somente podem mudar suas próprias senhas.

Se você alterar a senha para corrigir um bloqueio da conta de administrador, o administrador deve ainda aguardar o
período do bloqueio para expirar.

NOTE

A senha deve conter entre 8 e 16 caracteres. Ela deve incluir ao menos uma letra minúscula [a-z], uma letra
maiúscula [A-Z], um caractere numérico [0-9] e um caractere especial como ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @. (14.2 ou
posterior)

Para obter mais informações, consulte:

Como desbloquear uma conta de administrador após várias tentativas de logon

Para mudar a senha de uma conta de administrador

1. No console, clique em Administrador > Administradores.
2. Em Administradores, selecione a conta de administrador e clique em Alterar senha.

Pressione F1 para ver as restrições da senha.
3. Digite sua senha e a nova senha do administrador.
4. Clique em Alterar. Consulte:

– Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
– Como exibir o link Esqueceu sua senha?, para que os administradores possam redefinir senhas perdidas

Alterando a senha padrão do banco de dados do SQL Server Express

Ao configurar o servidor de gerenciamento e selecionar o banco de dados padrão (Microsoft SQL Server Express ou o
incorporado, da versão 14.3 MPx ou anterior), a senha que você digitar para a conta de administrador padrão, admin,
também se tornará a senha do banco de dados. Se você alterar a senha padrão do administrador, a senha do banco
de dados não será alterada automaticamente. Você pode mudar a senha do banco de dados executando novamente o
Assistente para configuração do servidor de gerenciamento e reconfigurando o Symantec Endpoint Protection Manager.

Para alterar a senha padrão do banco de dados do SQL Server Express

1. No menu Iniciar do Windows, vá para Symantec Endpoint Protection Manager > Assistente para configuração
do servidor de gerenciamento.

2. Clique em Reconfigurar o servidor de gerenciamento e clique em Avançar > Avançar. Consulte:
Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

3. Clique em Banco de dados SQL Server Express padrão > Alterar a senha do administrador do banco de dados
e digite a nova senha.

4. Siga as instruções em cada painel para concluir a configuração.
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Para redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
Se tiver uma conta de administrador do sistema, você poderá redefinir sua própria senha e permitir que outros
administradores redefinam suas próprias senhas.

Para redefinir uma senha perdida, certifique-se de que os seguintes itens estejam ativados:

• Os administradores podem redefinir suas próprias senhas. Consulte:
Como exibir o link Esqueceu sua senha? para que os administradores possam redefinir senhas perdidas

• O link Esqueceu sua senha? está configurado para ser exibido na tela de logon do servidor de gerenciamento. Por
padrão, este link aparece. Consulte:
Como exibir as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar minha senha na tela de logon

• O servidor de email deve ser configurado de modo que envie a notificação.
Para solucionar problemas com falhas de email do Symantec Endpoint Protection Manager, consulte:
– Falha no envio de mensagens de email de teste no console do Endpoint Protection Manager
– Como estabelecer comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email

Use este método para as contas de administrador que são autenticadas usando a autenticação do Symantec
Management Server, mas não pela autenticação de RSA SecurID ou pela autenticação do diretório.

NOTE

A senha deve conter entre 8 e 16 caracteres. Ela deve incluir pelo menos uma letra minúscula [a-z], uma letra
maiúscula [A-Z], um caractere numérico [0-9], e um caractere especial ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].

(A partir da versão 14.2.)

Para obter mais informações, consulte:

Como escolher o método de autenticação de contas de administrador

Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
1. No computador do servidor de gerenciamento, clique em Iniciar > Todos os Programas > Symantec Endpoint

Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.

Por padrão, o link Esqueceu sua senha? está configurado para ser exibido na tela de logon do servidor de
gerenciamento.

2. Na tela Logon, clique em Esqueceu sua senha?

3. Na caixa de diálogo Esqueci a senha, digite o nome de usuário da conta para a qual você deseja redefinir a senha.

Para administradores de domínio e administradores limitados, digite o nome de domínio da conta. Se você não
configurou domínios, deixe o campo de domínio em branco.

4. Clique em Senha temporária.

O administrador recebe um email que contém um link para ativar uma senha temporária. Um administrador pode
pedir uma senha temporária no console de gerenciamento somente uma vez por minuto. Por motivos de segurança, o
servidor de gerenciamento não verifica as entradas.

5. O administrador deve mudar a senha temporária imediatamente depois de fazer logon.

Para verificar se o administrador restaurou a senha com êxito, confira se o administrador recebeu a mensagem de
email.Consulte:

Como alterar a senha de uma conta de administrador ou do banco de dados padrão

Quando você não puder redefinir sua senha
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Se você não puder recuperar sua senha de administrador com a funcionalidade Esqueceu sua senha?, a Symantec não
poderá ajudar com a recuperação de sua senha. Você deverá reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager e
o banco de dados sem um backup do banco de dados. Esse procedimento sobrescreve as configurações anteriores do
servidor de gerenciamento e do banco de dados e permite criar uma nova senha. Consequentemente, é crítico que você
defina suas configurações de email corretamente quando você configurar o servidor de gerenciamento e quando fizer a
auditoria das informações da conta de administrador.Consulte:

• Como restaurar o banco de dados
• Consulte Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager.

Como exibir o link Esqueceu sua senha? para que os administradores possam
redefinir senhas perdidas
Se tiver uma conta de administrador do sistema, você poderá permitir que outros administradores redefinam suas senhas
esquecidas. Ative um link Esqueceu sua senha? na tela de logon do Symantec Endpoint Protection Manager de modo
que os administradores possam pedir uma senha provisória.

Para permitir que os administradores redefinam senhas esquecidas
1. No console, clique em Administrador.

2. Na página Administrador, clique em Servidores.

3. Em Servidores, selecione o site local.

Você controla esta configuração apenas para o site local.

4. Clique em Editar propriedades do site.

5. Na guia Senhas, selecione Permita que os administradores redefinam as senhas.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como exibir as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar minha senha na tela de logon

para definir que as senhas de logon do Symantec Endpoint Protection Manager
nunca expirem
Se você usar a autenticação do Symantec Endpoint Protection Manager, a opção padrão para senhas será definida para
expirar após 60 dias.

Você pode exibir uma opção para que os administradores usem uma senha que nunca expire. Essa opção está
desativada por padrão para aumentar a segurança, por isso é necessário primeiro ativá-la. Depois de ativar a opção, ela
aparecerá na guia Autenticação para uma conta de administrador.

Como ativar senhas de logon do Symantec Endpoint Protection Manager para nunca expirar
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1. No console, clique em Administrador.

2. Na página Administrador, clique em Domínios.

3. Em Domínios, selecione o domínio para o qual permitir que administradores salvem as credenciais de logon.

4. Clique em Editar propriedades de domínio.

5. Na guia Senhas, clique em Permitir senhas que nunca expiram para os administradores.

6. Clique em OK.

7. Clique em Administrador > Administradores e abra a conta de administrador.

8. Na guia Autenticação, clique em Senha nunca expira e clique em OK.

Mais informações

• Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como desbloquear uma conta de administrador após várias tentativas de logon

Para exibir uma mensagem aos administradores antes que façam logon no
console do Symantec Endpoint Protection Manager
Você pode criar e exibir uma mensagem personalizável que todos os administradores verão antes de fazer logon no
console. A finalidade principal é a de exibir avisos legais para informar aos administradores que eles estão a ponto de
fazer logon em um computador proprietário.

A mensagem é exibida no console após os administradores digitarem seu nome de usuário e senha e clicarem em
Logon. Depois de ler a mensagem, os administradores podem reconhecer o aviso e clicar em OK, que faz o logon dos
administradores. Se os administradores clicarem em Cancelar, o processo de logon será cancelado e o administrador
será levado de volta à janela de logon.

A mensagem também será exibida se o administrador executar as funções de geração de relatórios em um navegador da
Web autônomo que esteja conectado ao servidor de gerenciamento.

Como exibir uma mensagem aos administradores antes de fazer logon no console do Symantec Endpoint
Protection Manager

1. No console, clique em Administrador e depois clique em Domínios.

2. Selecione o domínio ao qual adicionar um banner de logon.

3. Em Tarefas, clique em Editar propriedades de domínio.

4. Na guia Banner de logon, marque Forneça um aviso legal aos administradores quando fizerem logon no
Symantec Endpoint Protection Manager.

5. Digite o título e o texto do banner.

Clique em Ajuda para obter mais informações.

6. Clique em OK.

Mais informações

Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
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Como exibir as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar
minha senha na tela de logon
Um administrador do sistema pode ativar as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar minha
senha para aparecer na tela de logon do Symantec Endpoint Protection Manager em outra conta de administrador. O
nome de usuário e a senha do administrador são pré-preenchidos na tela do logon.

Como exibir as caixas de seleção Lembrar meu nome de usuário e Lembrar minha senha na tela de logon
1. No console, clique em Administrador.

2. Na página Administrador, clique em Domínios.

3. Em Domínios, selecione o domínio para o qual permitir que administradores salvem as credenciais de logon.

4. Clique em Editar propriedades de domínio.

5. Na guia Senhas, selecione Permitir que os usuários salvem as credenciais ao fazer logon.

6. Clique em OK.

Mais informações

Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager

Para permitir ou bloquear o acesso aos consoles remotos do Symantec
Endpoint Protection Manager
Por padrão, todos os consoles têm acesso permitido. Os administradores podem fazer logon no console principal
localmente ou remotamente de qualquer computador na rede.

Você pode proteger um console de gerenciamento das conexões remotas negando o acesso a determinados
computadores.

Convém permitir ou negar o acesso dos seguintes tipos de usuários ou de computadores:

• Você deve negar o acesso a qualquer um na Internet. Se não, o console será exposto a ataques da Internet.
• Você deve negar o acesso aos administradores limitados que usam consoles em uma rede diferente do que a rede

que gerenciam.
• Você deve conceder acesso aos administradores do sistema e aos administradores de TI.
• Você deve conceder acesso a computadores de laboratórios, como um computador que seja usado para testes.

Além de conceder ou negar acesso globalmente, é possível especificar as exceções por endereço IP. Se você conceder
acesso a todos os consoles remotos, o servidor de gerenciamento negará o acesso às exceções. Ao contrário, se
você negar acesso a todos os consoles remotos, concederá automaticamente acesso às exceções. Quando criar uma
exceção, o computador especificado deverá ter um endereço IP estático. Você também pode criar uma exceção para um
grupo de computadores especificando uma máscara de sub-rede. Por exemplo, talvez você queira permitir acesso em
todas as áreas que administrar. Porém, convém negar o acesso a um console localizado em uma área pública.

Para conceder ou negar o acesso a um console remoto
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1. No console, clique em Administrador e, em seguida, em Servidores.

2. Em Servidores, selecione o servidor para o qual você quer mudar a permissão de acesso remoto do console.

3. Em Tarefas, clique em Editar as propriedades do servidor.

4. Na guia Geral, clique em Acesso concedido ou em Acesso negado.

5. Se quiser especificar endereços IP de computadores que são isentos dessa permissão de acesso do console, clique
em Adicionar.

Os computadores que você adiciona transforma-se em exceções. Se você clicar em Acesso concedido, os
computadores que você especificar terão acesso negado. Se você clicar em Acesso negado, os computadores que
você especificar terão o acesso concedido. Você pode criar uma exceção para um único computador ou grupo de
computadores.

6. Na caixa de diálogo Negar acesso ao console, clique em uma das seguintes opções:

• Único computador
Para um computador, digite o endereço IP.

• Grupo de computadores
Para vários computadores, digite o endereço IP e a máscara de sub-rede para o grupo.

7. Clique em OK.

Os computadores agora serão exibidos na lista de exceções. Para cada endereço IP e máscara, será exibido o status
de permissão.

Se você alterar o Acesso concedido para Acesso negado ou vice-versa, todas as exceções serão alteradas. Se
você tiver criado exceções para negar acesso, agora elas terão acesso.

8. Clique em Editar tudo para alterar os endereços IP ou nomes do host desses computadores exibidos na lista de
exceções.

O Editor de endereço IP será exibido. O Editor de endereço IP é um editor de texto que permite que você edite
endereços IP e máscaras de sub-rede.

9. Clique em OK.

10. Quando você concluir o acréscimo de exceções à lista ou a edição da lista, clique em OK.

Mais informações

• Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso
• Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Como desbloquear uma conta de administrador após várias tentativas de logon
O Symantec Endpoint Protection Manager bloqueia um administrador por um determinado período de tempo depois de
algumas tentativas malsucedidas de logon. Por padrão, o servidor de gerenciamento bloqueia um administrador por 15
minutos após cinco tentativas com falha.

Você não pode desbloquear a conta de administrador sem aguardar o fim do período de tempo especificado. Contudo,
você pode desativar o bloqueio pela conta de administrador, embora esta ação não desbloqueie uma conta. Você
também pode alterar o número de tentativas de logon sem êxito e o tempo de espera que são permitidos antes que a
conta seja bloqueada. Uma mudança da senha não redefine ou afeta de outra maneira o intervalo do bloqueio.

Para segurança adicionada após o primeiro bloqueio, o intervalo do bloqueio dobra a cada bloqueio adicional. O
Symantec Endpoint Protection Manager restabelece o intervalo original do bloqueio depois que um logon bem sucedido
ocorre ou após 24 horas desde o primeiro bloqueio. Por exemplo, se o intervalo original do bloqueio for de 15 minutos, o
segundo bloqueio acionará um intervalo de bloqueio de 30 minutos. O terceiro bloqueio aciona um intervalo de bloqueio
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de 60 minutos. Se o primeiro bloqueio ocorrer às 14:00 da quinta-feira, o período de 24 horas terminará às 14:00 da
sexta-feira e o Symantec Endpoint Protection Manager redefinirá o intervalo de bloqueio para 15 minutos.

Para desbloquear a conta de um administrador após várias tentativas de logon
1. No console, clique em Administrador > Administradores.

2. Em Administradores, selecione a conta de administrador bloqueada.

3. Em Tarefas, clique em Editar o administrador.

4. Na guia Geral, desmarque Bloquear a conta após o número especificado de tentativas malsucedidas de logon.

Mais informações

• Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como alterar a senha de uma conta de administrador ou do banco de dados padrão
• Como definir que as senhas de logon do Symantec Endpoint Protection Manager nunca expirem

Para alterar o período de tempo para permanecer conectado ao console do
Symantec Endpoint Protection Manager
Para ajudar a proteger o Symantec Endpoint Protection Manager, o console exige que você digite novamente o nome de
usuário e a senha após uma hora. Para aumentar a segurança, diminua o período de tempo limite antes de precisar fazer
logon novamente no console de gerenciamento.

O período de tempo limite se aplica ao momento em que você fizer logon no console de gerenciamento no local ou no
console Java remoto. O período de tempo limite para o console da Web remoto se baseia no menor valor de tempo limite
que você definir. Por exemplo, defina as configurações de Propriedades do site como 60 minutos, as configurações do
Apache como 30 minutos e as configurações do navegador como 10 minutos. O console atingirá o tempo limite depois de
10 minutos.

Para alterar o período de tempo limite
1. Para alterar o período de tempo limite para permanecer conectado ao console local do Symantec Endpoint Protection

Manager ou ao Java remoto, no console, clique em Admin e clique em Servidores.

2. Clique em Site local ou em um site remoto e clique em Editar propriedades do site.

3. Na guia Geral, clique na lista suspensa Tempo limite do console e selecione uma das opções disponíveis para o
período de tempo.

4. Clique em OK.

5. Para alterar o período de tempo limite no Apache Tomcat para permanecer conectado ao console web remoto
do Symantec Endpoint Protection Manager, no servidor que estiver executando o Symantec Endpoint Protection
Manager, abra o seguinte arquivo em um editor de texto:

Arquivos de programas\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\conf.properties

6. Adicione a seguinte linha, se ainda não estiver presente:

scm.web.timeout.minutes=valor_do_tempo_limite

O valor valor_do_tempo_limite é o número de minutos de inatividade após os quais o console faz logout. O valor
máximo é 60. Um valor igual a 0 tem o mesmo efeito que não adicionar a linha.

Se a linha estiver presente, você poderá alterar o valor do tempo limite.
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7. Salve e feche o arquivo.

8. Para que as alterações funcionem, abra os serviços do Windows (services.msc) e reinicie o serviço do Symantec
Endpoint Protection Manager.

9. Para alterar o período de tempo limite do Internet Explorer de modo a permanecer conectado ao console web remoto
do Symantec Endpoint Protection Manager, siga as instruções neste artigo da Microsoft para alterar a chave de
registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings:

How to change the default keep-alive time-out value in Internet Explorer (em inglês)

10. Para alterar o período de tempo limite no Mozilla Firefox para permanecer conectado ao console web remoto do
Symantec Endpoint Protection Manager, na barra de endereço, digite o seguinte:

about:config

11. Clique para confirmar o aviso.

12. Procure a seguinte linha:

network.http.keep-alive.timeout

13. Altere o valor (em segundos) para o que você deseja. O padrão é 115.

NOTE

Google Chrome não tem opções configuráveis para período de tempo limite da rede.

Mais informações

Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Sobre domínios
Quando você instalar um servidor de gerenciamento, o console do Symantec Endpoint Protection Manager incluirá
um domínio, que é chamado Padrão. Os domínios são uma separação lógica de dados separados da infraestrutura
do Symantec Endpoint Protection Manager. Um domínio é um container estrutural no console usado para organizar
uma hierarquia de grupos, clientes, computadores e políticas. Você configura domínios adicionais para gerenciar seus
recursos de rede.

O objetivo principal dos domínios é permitir que os provedores de serviços gerenciados criem uma única infraestrutura do
Symantec Endpoint Protection Manager que atenda a vários clientes.

NOTE

Os domínios no Symantec Endpoint Protection Manager não são equivalentes aos domínios do Windows ou a
outros domínios da rede.

Cada domínio que você adiciona compartilha os mesmos servidores de gerenciamento e banco de dados e fornece
uma instância adicional do console. Os dados em cada domínio são completamente separados. Esta separação
impede que os administradores em um domínio vejam os dados em outros domínios. Você pode adicionar uma conta
de administrador de modo que cada domínio tenha seu próprio administrador. Estes administradores podem exibir e
gerenciar apenas o conteúdo de seu próprio domínio.

Se sua empresa for de grande porte, com sites em várias regiões, talvez seja necessário ter uma visão geral das
informações de gerenciamento. Você pode delegar a autoridade administrativa, separar fisicamente dados de segurança
ou ter maior flexibilidade no modo como os usuários, os computadores e as políticas são organizados. Se você é um
provedor de serviços de gerenciamento (MSP, managed service provider), talvez precise gerenciar várias empresas
independentes, bem como provedores de serviços da Internet. Para atender a essas necessidades, você pode criar
vários domínios. Por exemplo, você pode criar um domínio separado para cada país, região ou empresa.
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Quando você adicionar um domínio, o domínio estará vazio. Você deve configurar o domínio para que ele seja o domínio
atual. Em seguida, você adiciona grupos, clientes, computadores e políticas a esse domínio.

Você pode copiar políticas de um domínio para outro. Para copiar políticas entre domínios, exporte a política do domínio
de origem e a importe para o domínio de destino.

Você também pode mover clientes de um domínio para outro. Para mover clientes entre domínios, o administrador do
domínio antigo deve excluir o cliente do grupo de clientes. Substitua então o arquivo Configurações de comunicação no
cliente por um do domínio novo.

Você poderá desativar um domínio se não precisar mais dele. Assegure-se de que não esteja definido como o domínio
atual quando você tentar desativá-lo.

Mais informações

• Como adicionar um domínio
• Como alternar para o domínio atual

Para adicionar um domínio
Crie um domínio para organizar uma hierarquia de grupos, usuários, clientes e políticas em sua organização. Por
exemplo, convém adicionar domínios para organizar usuários por divisão.

NOTE

Você pode usar um ID do domínio para a recuperação após desastres. Se todos os servidores de
gerenciamento em sua organização falharem, você precisará reconstruir o servidor de gerenciamento usando
o mesmo ID que o servidor antigo. Você pode obter o antigo ID do domínio no arquivo sylink.xml em qualquer
cliente.

Para adicionar um domínio

 246



 

1. No console, clique em Administrador.

2. Na página Administrador, clique em Domínios.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar domínio.

4. Na caixa de diálogo Adicionar domínio, digite um nome de domínio, um nome da empresa e as informações de
contato opcionais.

5. Se você quer adicionar um ID do domínio, clique em Avançado e digite o valor na caixa de texto.

6. Clique em OK.

Mais informações

Sobre domínios

Para alternar para o domínio atual
O nome de domínio padrão é Padrão e é definido como o domínio atual. Quando você adicionar primeiro um domínio
novo no console do Symantec Endpoint Protection Manager, o domínio estará vazio. Para adicionar grupos, clientes,
políticas e administradores a um novo domínio, é necessário primeiro defini-lo como o domínio atual. Quando um domínio
for designado como o domínio atual, o texto Domínio atual seguirá o nome de domínio no título. Se você tiver muitos
domínios, será necessário percorrer a lista Domínios para exibir o domínio atual.

Se fizer logon no console como administrador do sistema, você poderá ver todos os domínios, independente de qual
domínio é o atual. Porém, você pode exibir apenas os administradores e administradores limitados que foram criados no
domínio atual. Se você fizer logon no console como administrador ou administrador limitado, apenas serão exibidos os
domínios aos quais você tem acesso.

Se remover o domínio atual, você será desconectado pelo servidor de gerenciamento. Você pode somente remover um
domínio que não seja o domínio atual e o único domínio.

Para alternar para o domínio atual
1. No console, clique em Administrador.

2. Na página Administrador, clique em Domínios.

3. Em Domínios, clique no domínio que deseja tornar o domínio atual.

4. Em Tarefas, clique em Administrar domínio.

5. Na caixa de diálogo Administrar domínio, para confirmar, clique em Sim.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Sobre domínios
• Como adicionar um domínio
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Como usar políticas para gerenciar a segurança

Use políticas para gerenciar a segurança em computadores cliente.

Use os diferentes tipos de políticas de segurança para gerenciar a segurança da rede. As políticas padrão são criadas
automaticamente durante a instalação. Você pode usar as políticas padrão ou personalizar políticas para atender a seu
ambiente específico.

Para executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança
Suas políticas de segurança definem como as tecnologias de proteção protegem seus computadores contra as ameaças
conhecidas e desconhecidas.

Você pode gerenciar suas políticas de segurança do Symantec Endpoint Protection de várias maneiras. Por exemplo,
você pode criar cópias das políticas de segurança e personalizá-las para suas necessidades específicas. Você pode
bloquear e desbloquear determinadas configurações de modo que os usuários não as possam mudar no computador-
cliente.

Table 80: Tarefas comuns a todas as políticas

Tarefa Descrição

Adicionar uma
política

Se você não quiser usar uma das políticas padrão, é possível adicionar uma política nova.
Você pode adicionar políticas compartilhadas ou políticas não compartilhadas.

Note: Se você adicionar ou editar políticas compartilhadas na página Políticas, será necessário também
atribuir as políticas a um grupo ou local. Caso contrário, essas políticas não entrarão em vigor.

Para obter mais informações, consulte:
• Os tipos de políticas de segurança
• Sobre políticas compartilhadas e não compartilhadas
• Como adicionar uma política

Bloquear e
desbloquear
configurações de
políticas

Você pode permitir ou impedir que usuários clientes definam algumas configurações de política e da interface
de usuário do cliente.Consulte:
Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

Editar uma política Se desejar alterar as configurações em uma política existente, poderá editá-la. Você pode aumentar ou
diminuir a proteção em seus computadores modificando suas políticas de segurança. Não é necessário
atribuir novamente uma política modificada a menos que você altere a atribuição do grupo.Consulte:
Como editar uma política

Atribuir uma política Para colocar uma política em uso, você deve atribuí-la a um ou mais grupos ou locais.Consulte:
Como atribuir uma política a um grupo ou a um local

Testar uma política A Symantec recomenda que você sempre teste uma política nova antes de usá-la em um ambiente de
produção.

Atualizar políticas em
clientes

Com base na largura de banda disponível, é possível configurar um cliente para usar o modo de envio ou o de
instalação pull como seu método de atualização de políticas.Consulte:
Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

Substituir uma
política

Você pode substituir uma política compartilhada por outra política compartilhada. É possível substituir a
política compartilhada em todos os locais ou em apenas um local.Consulte:
Como substituir uma política
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Tarefa Descrição

Copiar e colar uma
política

Em vez de adicionar uma política nova, talvez convenha copiar uma política existente para usar como a base
da política nova.
Você pode copiar e colar políticas na página Políticas ou na guia Políticas da página Clientes.

Note: Você também pode copiar todas as políticas de um grupo e colá-las em outro grupo, na guia Políticas
da página Clientes.

Para obter mais informações, consulte:
• Como copiar e colar uma política na página Clientes
• Como copiar e colar uma política na página Políticas

Converter uma
política compartilhada
em uma política não
compartilhada

Você pode copiar o conteúdo de uma política compartilhada e criar uma política não compartilhada desse
conteúdo.Consulte:
Sobre políticas compartilhadas e não compartilhadas
Uma cópia permite mudar o conteúdo de uma política compartilhada em um local e não em todos os outros
locais. A cópia substitui a política não compartilhada existente.
Você poderá converter uma política compartilhada em uma política não compartilhada se a política não mais
se aplicar a todos os grupos ou a todos os locais. Quando você terminar a conversão, a política convertida
com seu novo nome aparecerá em Políticas e configurações específicas do local.Consulte:
Como converter uma política compartilhada em uma política não compartilhada

Exportar e importar
uma política

Você poderá exportar uma política existente se quiser usá-la em outro site ou servidor de gerenciamento.
Depois, você poderá importar a política e aplicá-la a um grupo ou local específico.Consulte:
Como exportar e importar políticas individuais do Endpoint Protection

Retirar uma política Se você excluir uma política, o Symantec Endpoint Protection Manager removerá a política do banco de
dados. Se você não desejar excluir uma política, mas não quiser mais usá-la, a política poderá ser retirada.
Você pode retirar qualquer tipo de política exceto uma Política de proteção contra vírus e spyware e uma
Política de configurações do LiveUpdate.Consulte:
Para desassociar uma política de um grupo ou de um local

Excluir uma política Se uma política for atribuída a um ou mais grupos e locais, você não poderá excluí-la até que a desassocie de
todos os grupos e locais. Você também pode substituir a política por outra política

Verificar se o cliente
tem a política mais
recente

Você pode verificar se o cliente tem a política mais recente. Se não, você poderá manualmente atualizar a
política no cliente.Consulte:
• Como usar o número de série da política para verificar a comunicação entre o cliente e o servidor
• Como atualizar políticas do cliente

Os tipos de políticas de segurança
Você usa vários tipos diferentes de políticas de segurança para gerenciar a segurança da rede. A maioria dos tipos de
políticas é criada automaticamente durante a instalação. Você pode usar as políticas padrão ou personalizar políticas
para atender a seu ambiente específico.
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Table 81: Tipos de política de segurança

Tipo de política Descrição

Política de proteção contra vírus e spyware A Política de proteção contra vírus e spyware fornece a seguinte proteção:
• Detecta, remove e repara os efeitos colaterais dos riscos à segurança e vírus

usando assinaturas.
• Detecta as ameaças nos arquivos que os usuários tentam obter por download

usando dados de reputação do Download Insight.
• Detecta os aplicativos que apresentam comportamento suspeito usando a

heurística e os dados de reputação do SONAR.
A Política de proteção contra vírus e spyware encontra anomalias no
comportamento com sua tecnologia do SONAR.

Note: O Download Insight e a tecnologia do SONAR estão disponível apenas para
clientes Windows.

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar verificações em computadores cliente

Política de firewall A política de Firewall fornece a seguinte proteção:
• Impede que usuários não autorizados acessem os computadores e as redes que

se conectam à Internet.
• Detecta os ataques por hackers.
• Elimina as fontes indesejáveis de tráfego da rede.

Note: As políticas de firewall podem ser aplicadas apenas a clientes Windows.

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar a proteção de firewall

Política de prevenção contra intrusões A Política de prevenção contra intrusões automaticamente detecta e bloqueia
ataques à rede e ataques a navegadores, assim como protege os aplicativos das
vulnerabilidades.Consulte:
Como gerenciar a prevenção contra intrusões

Controle de dispositivos e aplicativos A Política de controle de dispositivos e aplicativos protege os recursos de um
sistema contra aplicativos e gerencia os dispositivos periféricos que podem ser
anexados a computadores.Consulte:
Como configurar o controle de aplicativos
A política de Controle de aplicativos pode ser aplicada somente aos clientes
Windows. A política de Controle de dispositivo aplica-se aos computadores Windows
e Mac.

Integridade do host A Política de integridade do host fornece a capacidade de definir, aplicar e restaurar
a segurança de computadores-cliente para manter as redes e os dados corporativos
seguros. Esta política é usada para verificar se os clientes que têm acesso à rede
executam o software antivírus, patches e outros critérios de aplicativos definidos por
você.Consulte:
Como configurar a integridade do host

Política do LiveUpdate A Política de conteúdo do LiveUpdate e a Política de configurações do LiveUpdate
contêm as configurações que determinam como e quando os computadores-
cliente fazem o download das atualizações de conteúdo do LiveUpdate. Você deve
especificar os computadores que os clientes contatam para verificar atualizações
e agendar quando e com que frequência os computadores-cliente procuram
atualizações.Consulte:
Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
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Tipo de política Descrição

Mitigação de explorações da memória A política Mitigação de explorações da memória interrompe as tentativas de
exploração em vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas no software usando
técnicas de mitigação, como sequestro de DLL, mitigação de heap spray e
prevenção contra exploração de Java. Consulte:
Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração de memória com uma
política de mitigação de explorações da memória
Esse tipo de política foi incluído na versão 14.0.1. A versão 14 incluiu essa
funcionalidade à Política de prevenção contra intrusões com o nome Redução de
exploração genérica.

Proteção de acesso a web e nuvem A Proteção de acesso a web e nuvem envia o tráfego de rede para um Symantec
WSS (Web Security Service).A solução WSS protege os usuários e as organizações
categorizando aplicativos e sites e, em seguida, permitindo ou negando acesso a
eles com base em políticas.
A Proteção de acesso a web e nuvem foi renomeada de Redirecionamento de
tráfego de rede na versão 14.3 RU2.Proteção de acesso a web e nuvem
Para obter mais informações, consulte:
Configurando a Proteção de acesso à web e nuvem

Exceções A Política de exceções fornece a capacidade de excluir aplicativos e processos da
detecção pelas verificações de vírus e spyware e pelo SONAR.
Você também pode excluir aplicativos do controle de aplicativos.Consulte:
Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Para atualizar políticas do cliente
Você poderá atualizar as políticas no computador cliente Symantec Endpoint Protection se acreditar que não tem as mais
recentes. Se o cliente não receber a atualização, poderá haver um problema de comunicação.

Verifique o número de série da política para saber se os computadores-cliente gerenciados podem se comunicar com o
servidor de gerenciamento.

Só é possível atualizar manualmente a política no computador-cliente. Se as configurações de política impedirem que
você abra a interface de usuário ou o ícone da área de notificação, talvez não seja possível atualizar manualmente a
política.

Nenhum comando existe no Symantec Endpoint Protection Manager para solicitar manualmente que o cliente atualize as
políticas. O cliente verifica atualizações de política com base em seu método de atualização do modo de instalação pull
ou por envio.

Para atualizar a política do cliente na barra de tarefas do Windows

1. Na barra de tarefas do Windows, na área de notificação, clique com o botão direito do mouse no ícone do Symantec
Endpoint Protection.

2. Clique em Atualizar política.

Para atualizar a política do cliente na interface de usuário do cliente:

1. No cliente, clique em Ajuda > Solução de problemas.
2. Na caixa de diálogo Solução de problemas, na coluna esquerda, clique em Gerenciamento.
3. No painel Gerenciamento, em Perfil da política, clique em uma das seguintes opções:
4. Clique em Atualizar para atualizar a política diretamente no console de gerenciamento.
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5. Clique em Importar para importar a política com um perfil que foi exportado do console de gerenciamento. Siga o
prompt para selecionar o arquivo de políticas a ser importado.

Adição de política
O Symantec Endpoint Protection Manager vem com uma política padrão para cada tipo de proteção. Se você precisar
personalizar uma política, adicione-a e edite-a. Você pode criar várias versões de cada tipo de política.

A Symantec recomenda que você teste todas as novas política antes de usá-las em um ambiente de produção.

Para adicionar uma nova política
1. No console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas, selecione um tipo de política e clique no link para adicionar uma política nova.

3. Modifique as configurações da política para aumentar ou diminuir a proteção.

4. Clique em OK para salvar a política.

5. Opcionalmente, atribua a política nova a um grupo.

Você pode atribuir uma política nova a um grupo durante ou após a criação de políticas. A política nova substitui a
política atualmente atribuída do mesmo tipo de proteção.Consulte:

Como atribuir uma política a um grupo ou a um local

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Edição de uma política
Você pode editar políticas compartilhadas e não compartilhadas na guia Políticas, na página Clientes, e na página
Políticas. 

Os locais e os grupos podem compartilhar a mesma política. Você deve atribuir uma política compartilhada depois de
editá-la.Consulte:

Como atribuir uma política a um grupo ou a um local

Como editar uma política na página Políticas (Opção 1)

1. Para editar uma política na página Políticas, no console, clique em Políticas.
2. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo da política.
3. No painel Políticas do tipo de política, clique na política específica que deseja editar.
4. Em Tarefas, clique em Editar a política.
5. No painel Visão geral da política do tipo de política, edite o nome e a descrição da política, se for necessário.
6. Para editar a política, clique em qualquer uma das páginas Política do tipo de política para as políticas.

Como editar uma política na página Clientes (Opção 2)
1. Para editar uma política na página Clientes, no console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual deseja editar uma política.

3. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

Você deve desativar a herança para este grupo. Se você não desmarcar herança, não poderá editar uma política.
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4. Em Políticas e configurações específicas do local, role a barra de rolagem para encontrar o nome do local cuja
política deseja editar.

5. Localize a política específica para o local que deseja editar.

6. À direita da política selecionada, clique em Tarefas e clique em Editar política.

7. Realize uma destas tarefas:

• Para editar uma política não compartilhada, vá para a próxima etapa.
• Para editar uma política compartilhada, na caixa de diálogo Editar política, clique em Editar compartilhadas

para editar a política em todos os locais.

8. Você pode clicar em um link para obter o tipo de política que deseja editar.

Como encontrar as configurações padrão de uma política
Se você tiver alterado as configurações de uma política, será possível retornar a política para suas configurações padrão.
Adicione uma nova política <tipo de política>>, que inclua as configurações padrão automaticamente.Consulte:

Adição de política

Como copiar e colar uma política na página Políticas
Você pode copiar e colar uma política na página Políticas. Por exemplo, convém editar um pouco as configurações de
política para serem aplicadas a outro grupo.

Como copiar e colar uma política na página Políticas
1. Para copiar uma política na página Políticas, no console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo de política que deseja copiar.

3. No painel Políticas tipo de política, clique na política específica que deseja copiar.

4. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Copiar a política.

5. Na caixa de diálogo Copiar política, selecione Não mostrar esta mensagem novamente se você não quiser mais
ser notificado sobre o processo.

Para reexibir a caixa de seleção Não mostrar esta mensagem novamente, clique em Administrador >
Administradores, selecione sua conta de administrador e clique em Redefinir lembrete da política de cópia.

6. Clique em OK.

7. Para colar uma política na página Políticas, no console, clique em Políticas.

8. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo de política que deseja colar.

9. No painel Políticas tipo de política, clique especificamente na política que deseja colar.

10. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Colar uma política.

Mais informações

• Como copiar e colar uma política na página Clientes
• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Como copiar e colar uma política na página Clientes
Você pode copiar e colar uma política em vez de ter que adicionar uma política nova. Você pode copiar uma política
compartilhada ou não compartilhada na página Clientes.

Como copiar e colar uma política na página Clientes
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1. Para copiar uma política na página Clientes, no console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual deseja copiar uma política.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações específicas do local, procure o nome do local de onde você quer
copiar uma política.

4. Localize a política específica do local que deseja copiar.

5. À direita da política, clique em Tarefas e clique em Copiar.

6. Clique em OK.

7. Para colar uma política página Clientes, no console, clique em Clientes.

8. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual deseja colar uma política.

9. Na guia Políticas, desmarque o grupo Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

Você deve desativar a herança para este grupo. Se você não desmarcar herança, não poderá colar uma política.

10. Em Políticas e configurações específicas do local, role a barra de rolagem para encontrar o nome do local cuja
política deseja colar.

11. Localize a política específica para o local que deseja colar.

12. À direita da política, clique em Tarefas e clique em Colar.

13. Quando o sistema solicitar que a política atual seja substituída, clique em Sim.

Mais informações

• Como copiar e colar uma política na página Políticas
• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Para atribuir uma política a um grupo ou a um local
Atribua uma política a um computador-cliente através de um grupo. Cada grupo sempre terá exatamente uma política
de cada tipo de proteção que lhe é atribuído. Em geral, você cria grupos separados para clientes em execução em
plataformas diferentes. Se você colocar clientes em execução em plataformas diferentes no mesmo grupo, esteja ciente
de que cada plataforma de cliente ignora todas as configurações não aplicáveis a ela.

As políticas não atribuídas não são transferidas por download aos computadores-cliente nos grupos e nos locais. Se você
não atribuir a política ao adicioná-la, poderá atribuir a política aos grupos e aos locais mais tarde. Você também pode
atribuir novamente uma política a um grupo ou local diferente.

Políticas são atribuídas aos grupos de computadores da seguinte forma:

• Na instalação inicial, as políticas de segurança padrão da Symantec são atribuídas ao grupo pai Minha empresa.
• As políticas de segurança no grupo pai de Minha empresa são atribuídas automaticamente a cada grupo filho recém-

criado. Os grupos filho recém-criados herdam de Minha empresa por padrão.
Os novos grupos sempre herdam características do grupo pai imediato. Se você criar uma hierarquia de grupos filhos,
cada um herda características de seu pai imediato em vez de do pai de nível superior.

• Substitua uma política em um grupo atribuindo outra política do mesmo tipo. Você pode substituir uma política
atribuída ao grupo pai de Minha empresa ou a qualquer grupo filho.

Os ícones exibem a seguintes informações:
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Table 82: Ícones da política

Ícone Descrição

Um grupo sem uma política atribuída.

Um grupo com uma política atribuída. O texto está em negrito.

Um local sem uma política atribuída.

Um local com uma política atribuída. O texto está em negrito.

Um local que herda de um grupo-pai e não tem uma política atribuída.

Um local que herda de um grupo-pai e tem uma política atribuída

Para atribuir uma política a um grupo ou a um local
1. No console, clique em Políticas > painel de tipo de política.

2. Na página Políticas, selecione uma política e clique em Atribuir a política.

3. Na caixa de diálogo Atribuir política, selecione os grupos e clique em Atribuir.

4. Clique em OK para confirmar.

Mais informações

Para desassociar uma política de um grupo ou de um local

Substituição de uma política
Talvez você queira substituir uma política compartilhada por outra. É possível substituir a política compartilhada em todos
os locais ou para locais individuais.

Quando você substitui uma política para todos os locais, o servidor de gerenciamento substitui somente a política para
os locais que a têm. Por exemplo, suponha que o grupo Vendas use a política de vendas para três de seus quatro locais.
Se você substituir a política de vendas pela política de mercado, simplesmente aqueles três locais receberão a política de
mercado.

Convém que um grupo de clientes use as mesmas configurações independentemente do local em que estão. Neste
caso, você pode substituir uma política não compartilhada por uma política compartilhada. Você substitui uma política não
compartilhada por uma política compartilhada para cada local individualmente.

Para substituir uma política
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1. Para substituir uma política compartilhada para todos os locais, no console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo de política que deseja substituir.

3. No painel Políticas do tipo de política, clique na política.

4. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Substituir a política.

5. Na caixa de diálogo Substituir política tipo da política, na caixa de lista Nova política tipo da política, selecione a
política compartilhada que substituirá a antiga.

6. Selecione os grupos e os locais onde você quer substituir a política existente.

7. Clique em Substituir.

8. Quando solicitado a confirmar a substituição da política para os grupos e locais, clique em Sim.

9. Para substituir uma política compartilhada ou não compartilhada para um local, no console, clique em Clientes.

10. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual deseja substituir uma política.

11. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

Você deve desativar a herança para este grupo. Se a opção Herança não for desmarcada, não será possível
substituir a política.

12. Em Políticas e configurações específicas do local, role para encontrar o local que contém a política.

13. Ao lado da política que você quer substituir, clique em Tarefas e em Substituir a política.

14. Na caixa de diálogo Substituir a política, na caixa de listagem de Nova política, selecione a política da substituição.

15. Clique em OK.

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Para exportar e importar políticas individuais do Endpoint Protection
Você pode exportar e importar políticas em vez de recriá-las. Todas as configurações associadas à política são
exportadas automaticamente.

Talvez seja necessário exportar uma política pelas seguintes razões:

• Atualize o servidor de gerenciamento de uma release mais antiga para uma mais nova. Você quer atualizar o novo
servidor de gerenciamento com as políticas que você personalizou previamente.

• Você quer exportar uma política para uso em um site diferente.

Você exporta e importa uma política de cada vez. Ao exportar um arquivo, você o importa e o aplica a um grupo ou
somente a um local. É possível exportar uma política compartilhada ou não compartilhada para um local específico na
página Clientes.

Como exportar e importar políticas individuais do Endpoint Protection
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1. Para exportar uma única política da página Políticas, no console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo de política que você deseja exportar.

3. No painel Políticas tipo de política, clique na política específica que deseja exportar.

4. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Exportar a política.

5. Na caixa de diálogo Exportar política, localize a pasta para onde deseja exportar o arquivo de políticas e clique em
Exportar.

6. Para exportar uma política compartilhada ou não compartilhada da página Clientes, no console, clique em Clientes.

7. Em Clientes, selecione o grupo para o qual você quer exportar uma política.

8. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

Você deve desativar a herança para este grupo. Se você não desmarcar herança, não poderá exportar uma política.

9. Em Políticas e configurações específicas do local, role a barra de rolagem para encontrar o nome do local cuja
política deseja exportar.

10. Localize a política específica para o local que deseja exportar.

11. À direita da política, clique em Tarefas e clique em Exportar política.

12. Na caixa de diálogo Exportar política, procure a pasta para a qual deseja exportar a política.

13. Na caixa de diálogo Exportar política, clique em Exportar.

14. Para importar uma única política, no console, clique em Políticas.

15. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo de política que deseja importar.

16. No painel Políticas tipo de política, clique na política que deseja importar.

17. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Importar umapainel de tipo de política do tipo de política.

18. Na caixa de diálogo Importar política, procure o arquivo de políticas que você deseja importar e clique em Importar.

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Sobre políticas compartilhadas e não compartilhadas
As políticas são compartilhadas ou não compartilhadas. Uma política será compartilhada se for aplicada a mais de um
grupo ou local. Se você criar políticas compartilhadas, poderá facilmente editar e substituir uma política em todos os
grupos e locais que a utilizam. Você pode aplicar políticas compartilhadas ao grupo Minha empresa ou um nível de grupo
inferior e subgrupos podem herdar políticas. É possível ter várias políticas compartilhadas.

Se você precisar de uma política especializada para um grupo ou local específico, crie uma política exclusiva. Você
atribui esta política exclusiva e não compartilhada a um grupo ou local específico. Você pode ter apenas uma política de
cada tipo por local.

Por exemplo, aqui estão alguns cenários possíveis:

• Um grupo de usuários do Financeiro precisa conectar-se a uma rede corporativa usando locais diferentes no escritório
e em casa. Talvez seja necessário aplicar uma política diferente de firewall com seu próprio conjunto de regras e
configurações para cada local para esse grupo.

• Você tem os usuários remotos que usam normalmente DSL e ISDN, para os quais eles podem precisar de uma
conexão VPN. Você tem outros usuários remotos que querem conexão discada ao se conectar à rede corporativa.
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Porém, os grupos de marketing e vendas também querem usar conexões sem fio. Cada um desses grupos precisa de
sua própria Política de firewall para os locais de onde se conecta à rede corporativa.

• Você quer implementar uma política restritiva em relação à instalação de aplicativos não-aprovados na maioria das
workstations dos funcionários para proteger a rede corporativa contra ataques. O grupo de TI pode exigir acesso
a aplicativos adicionais. Portanto, o grupo de TI precisará de uma política de segurança menos restritiva que os
funcionários em geral. Nesse caso, você pode criar uma Política de firewall diferente para o grupo de TI.

Normalmente, você pode adicionar qualquer política que os grupos e os locais compartilham na página Políticas, na guia
Políticas. Entretanto, adicione qualquer política que não seja compartilhada entre grupos e que somente se aplique a
um local específico, na página Clientes. Se decidir adicionar uma política na página Clientes, você pode adicionar uma
política usando qualquer um dos métodos abaixo:

• Adicione uma política nova.Consulte:
Como adicionar uma política

• Copie uma política existente na qual a nova política será baseada.Consulte:
– Como copiar e colar uma política na página Políticas
– Como copiar e colar uma política na página Clientes

• Importe uma política que foi exportada previamente de outro site.Consulte:
Como exportar e importar políticas individuais do Endpoint Protection

Mais informações

• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança
• Como converter uma política compartilhada em uma política não compartilhada

Conversão de uma política compartilhada em uma política não compartilhada
Você pode copiar o conteúdo de uma política compartilhada e criar uma política não compartilhada desse conteúdo. Uma
cópia permite mudar o conteúdo de uma política compartilhada em um local e não em todos os outros locais. A cópia
sobrescreve a política compartilhada existente.

Quando você terminar a conversão, a política convertida com seu novo nome aparecerá em Políticas e configurações
específicas do local. Contudo, a política não compartilhada não aparece na página Políticas para o tipo de política, a
menos que seja copiada da página Clientes > guia Políticas na página Políticas.

Para obter mais informações, consulte:

• Sobre políticas compartilhadas e não compartilhadas
• Como copiar e colar uma política na página Clientes
• Como copiar e colar uma política na página Políticas

Para converter uma política compartilhada em uma política não compartilhada
1. No console, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo para o qual deseja converter uma política.

3. No painel associado ao grupo selecionado na etapa anterior, clique em Políticas.

4. Na guia Políticas, desmarque o grupo Herdar políticas e configurações do grupo pai group_name.

Você deve desativar a herança para este grupo. Se a opção Herança não for desmarcada, não será possível
substituir a política.
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5. Em Políticas e configurações específicas do local, role para encontrar o nome do local e a política específica que
deseja converter.

6. Ao lado da política específica, clique em Tarefas e, em seguida, clique em Converter para política não
compartilhada.

7. Na caixa de diálogo Visão geral, edite o nome e a descrição da política.

8. Modifique as outras configurações de política como desejado.

9. Clique em OK.

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Para desassociar uma política de um grupo ou de um local
Convém desassociar uma política de um grupo ou de um local se você quiser excluir permanentemente a política ou
salvar a política para usar mais tarde.

Por exemplo, um grupo específico pode ter enfrentado problemas depois de você ter introduzido uma nova política. Se
desejar que a política permaneça no banco de dados, será possível retirar a política em vez de excluí-la. Se remover uma
política, ela será automaticamente retirada dos grupos e locais aos quais você a atribuiu. O número de locais para os
quais uma política é usada aparece no painel Políticas tipo da política na página Políticas.

NOTE

Você deve retirar ou substituir uma política de todos os grupos e locais antes que possa excluí-la.

Você pode retirar todas as políticas na página Políticas de um local ou grupo com exceção das seguintes políticas:

• Proteção contra vírus e spyware
• Configurações do LiveUpdate

Você pode apenas substituí-las por outra Política de proteção contra vírus e spyware ou Política do
LiveUpdate.Consulte:

• Como substituir uma política
• Como atribuir uma política a um grupo ou a um local

Como cancelar a atribuição de uma política de um grupo ou local
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1. Para desassociar uma política compartilhada na página Políticas, no console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas, em Políticas, clique no tipo de política que deseja retirar.

3. No painel Políticas tipo de política, clique na política específica que você deseja retirar.

4. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Retirar a política.

5. Na caixa de diálogo Retirar a política, marque os grupos e locais dos quais deseja retirar a política.

6. Clique em Retirar.

7. Quando solicitado a confirmar a retirada da política dos grupos e locais, clique em Sim.

8. Para desassociar uma política compartilhada ou não compartilhada na página Clientes, no console, clique em
Clientes.

9. Na página Clientes, em Clientes, selecione o grupo do qual deseja retirar uma política.

10. Na guia Políticas, desmarque Herdar políticas e configurações do grupo pai "nome do grupo".

Você deve desativar a herança para este grupo. Se você não desmarcar a herança, não será possível retirar uma
política.

11. Em Políticas e configurações específicas do local, role a barra de rolagem para encontrar o nome do local do qual
você quer retirar uma política.

12. Localize a política para o local que você deseja retirar.

13. Clique em Tarefas e em Retirar política.

14. Na caixa de diálogo Retirar política, clique em Sim.

Mais informações

Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente
Como administrador do Symantec Endpoint Protection Manager, você impede que os usuários desativem a proteção no
computador-cliente configurando o nível de controle do usuário ou bloqueando as opções de política. Por exemplo, a
política de firewall usa um nível de controle, enquanto a política de proteção contra vírus e spyware usa um bloqueio.

A Symantec recomenda que você impeça os usuários de desativar a proteção o tempo todo.

Consulte os seguintes tópicos:

• Quais são os níveis de controle do usuário?
• Como alterar o nível de controle do usuário
• Bloqueio e desbloqueio de configurações de políticas
• Como impedir que os usuários desativem tecnologias de proteção específicas
• Como atualizar a política do cliente no Symantec Endpoint Protection Manager

Quais são os níveis de controle do usuário?

Use os níveis de controle do usuário para que o usuário do cliente controle recursos específicos. Esse nível também
determina se a interface de usuário do cliente pode ser completamente invisível, exibir um conjunto parcial de recursos
ou ser totalmente exibida.
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Table 83: Níveis de controle do usuário

Nível de controle
do usuário Descrição

Controle do servidor Disponibiliza aos usuários o mínimo de controle sobre o cliente. Com o controle do servidor, o usuário
poderá alterar as configurações desbloqueadas, mas elas serão substituídas na próxima pulsação.

Controle do cliente Disponibiliza aos usuários o máximo de controle sobre o cliente. O controle do cliente permite que os
usuários definam as configurações. As configurações modificadas pelo cliente prevalecem sobre as
configurações do servidor. Elas não serão sobrescritas quando a política nova for aplicada, a menos que a
configuração esteja bloqueada na política nova.
O controle do cliente é útil para os funcionários que trabalham em um local remoto ou em casa.

Note: O usuário final deve estar em um grupo de administradores do Windows para alterar algumas das
configurações no modo de Controle do cliente ou no modo de Controle misto.

Controle misto Disponibiliza ao usuário um controle misto sobre o cliente. Determine as opções que você permitirá aos
usuários configurar definindo a opção de Controle do servidor ou Controle do cliente. Para os itens
que estiverem sob controle do cliente, o usuário terá o controle sobre a configuração. Para os itens que
estiverem sob controle do servidor, você continuará tendo controle sobre a configuração.

Para o cliente do Windows, é possível configurar todas as opções. Para o cliente do Mac, somente o ícone da área de
notificação e algumas opções do IPS estão disponíveis no controle do servidor e no controle do cliente.

Os clientes executados no Controle do cliente ou no Controle misto mudarão para o Controle do servidor quando o
servidor aplicar uma política de quarentena.

Para obter mais informações, consulte:

Como impedir e permitir que os usuários mudem a interface de usuário do cliente

Como alterar o nível de controle do usuário

Algumas configurações gerenciadas têm dependências. Por exemplo, os usuários podem ter permissão para configurar
regras de firewall, mas não ter acesso à interface do usuário do cliente. Como os usuários não têm acesso à caixa de
diálogo Configurar regras de firewall, eles não podem criar regras.

Para alterar o nível de controle do usuário

1. No console, clique em Clientes.
2. Em Exibir clientes, selecione o grupo e clique na guia Políticas.
3. Em Políticas e configurações específicas do local, no local que você deseja modificar, expanda Configurações

específicas de local.
4. Ao lado de Configurações de controle da interface de usuário cliente, clique em Tarefas > Editar configurações.
5. Na caixa de diálogo Configurações de controle da interface do usuário do cliente, execute um destes

procedimentos:
– Clique em Controle do servidor e clique em Personalizar.

Configure algumas das configurações e clique em OK.
– Clique em Controle do cliente.
– Clique em Controle misto e clique em Personalizar.

Configure algumas das configurações e clique em OK.
6. Clique em OK.

Para obter mais informações, consulte:

Como definir as configurações de firewall para controle misto

Bloqueio e desbloqueio de configurações de políticas
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Você pode bloquear e desbloquear as configurações de políticas. Os usuários não podem alterar as configurações
bloqueadas. Um ícone de cadeado é exibido ao lado de cada configuração que pode ser bloqueada. Você pode bloquear
e desbloquear as configurações de proteção contra vírus e spyware, de proteção contra adulterações, de envios e de
prevenção contra intrusões.

Como impedir que os usuários desativem tecnologias de proteção específicas

Se você definir o cliente como Controle misto ou Controle do servidor, mas não bloquear as opções, o usuário poderá
alterar essas configurações. Essas alterações permanecerão em vigor até a próxima pulsação com o Symantec Endpoint
Protection Manager. Bloquear as opções de política em todas as políticas garante que os usuários não possam alterar as
configurações, mesmo em Controle do cliente.

NOTE

Os usuários do Windows que não estão no grupo Administradores não podem alterar as configurações na
interface de usuário do cliente do Symantec Endpoint Protection, independentemente das Configurações
específicas de local. Os administradores do Windows 10 ainda poderão desativar o produto usando o ícone da
área de notificação, até mesmo depois que você definir essas opções. No entanto, eles não poderão desativar
as tecnologias de proteção individuais na interface de usuário do cliente.

NOTE

Se não desejar alterar as políticas de todos os grupos, desative a herança de políticas do grupo no qual você
fará alterações. Se você editar uma política compartilhada, a política editada se aplicará a todos os grupos aos
quais ela se aplica, mesmo com a herança de políticas desativada.

Para impedir que os usuários desativem o firewall ou o controle de dispositivos e aplicativos

1. No console, clique em Clientes.
2. Clique no grupo de clientes que você deseja restringir e clique na guia Políticas.
3. Expanda Configurações específicas de local.
4. Ao lado de Configurações de controle da interface de usuário cliente, clique em Tarefas > Editar configurações.
5. Clique em Controle do servidor ou em Controle misto e depois em Personalizar.
6. Na caixa de diálogo (controle do servidor) ou no painel de controle (controle misto) Configurações de interface de

usuário do cliente, desmarque Permitir que os seguintes usuários ativem e desativem o firewall e Permitir que
o usuário ative e desative o controle de dispositivos de aplicativos.

7. Clique em OK e em OK novamente.

Para impedir que os usuários desativem a prevenção contra intrusões

1. No console, clique em Clientes.
2. Clique no grupo de clientes que você deseja restringir e clique na guia Políticas da política.
3. Expanda Políticas específicas de local.
4. Ao lado de Política de prevenção contra intrusões, clique em Tarefas > Editar política.
5. Clique em Prevenção contra intrusões e clique nos cadeados ao lado de Ativar a prevenção contra intrusões na

rede e Ativar a prevenção contra intrusões no navegador para bloquear esses recursos.
6. Clique em OK.

Para impedir que os usuários desativem a proteção contra vírus e spyware

1. No console, clique em Clientes.
2. Clique no grupo de clientes que você deseja restringir e clique na guia Políticas.
3. Expanda Políticas específicas de local.
4. Ao lado de Política de proteção contra vírus e spyware, clique em Tarefas > Editar política.
5. Em Config. do Windows, bloqueie os seguintes recursos:
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– Clique em Auto-Protect e clique no cadeado ao lado de Ativar o Auto-Protect.
– Clique em Proteção de download e clique no cadeado ao lado de Ativar o Download Insight para detectar

possíveis riscos em arquivos obtidos por download com base na reputação do arquivo.
– Clique em SONAR e clique no cadeado ao lado de Ativar o SONAR.
– Clique em Driver do Antimalware na inicialização e clique no cadeado ao lado de Ativar o Antimalware na

inicialização.
– Clique em Auto-Protect do Microsoft Outlook e clique no cadeado ao lado de Ativar o Auto-Protect do

Microsoft Outlook.
– Em versões anteriores à 14.2 RU1, clique em Internet Email Auto-Protect e clique no cadeado ao lado de Ativar

Internet Email Auto-Protect.
– Em versões anteriores à 14.2 RU1, clique em Auto-Protect para Lotus Notes e clique no cadeado ao lado de

Ativar Auto-Protect para Lotus Notes.
– Clique em Opções de verificação global e clique nos cadeados ao lado de Ativar o Insight para e de Ativar a

detecção de vírus heurística Bloodhound.
6. Clique em OK.

Para impedir que os usuários desativem a Mitigação de explorações da memória (14.1 ou posterior)

Na versão 14, a Mitigação de explorações da memória passou a ser exibida na política de prevenção contra intrusões
e denominada como Mitigação genérica de explorações.

1. No console, clique em Clientes.
2. Clique no grupo de clientes que você deseja restringir e clique na guia Políticas da política.
3. Expanda Configurações específicas de local.
4. Ao lado de Mitigação de explorações da memória, clique em Tarefas > Editar política.
5. Clique em Mitigação de explorações da memória e clique no cadeado ao lado de Ativar Mitigação de

explorações da memória.
6. Clique em OK.

Como atualizar a política do cliente no Symantec Endpoint Protection Manager

Depois de fazer essas alterações, os clientes do grupo recebem as políticas atualizadas de acordo com as configurações
de comunicação do grupo. Se o grupo estiver no modo do envio, o Symantec Endpoint Protection Manager solicitará que
o cliente se conecte após alguns segundos. Se estiver no modo de instalação pull, o cliente se conectará na próxima
pulsação agendada.

Se desejar que ele receba as alterações antes da próxima pulsação, você poderá solicitar que o cliente se conecte e
atualize a política. Também é possível atualizar a política no cliente do Symantec Endpoint Protection. Consulte:

Como atualizar políticas do cliente

Depois que o cliente atualizar a política, Desativar o Symantec Endpoint Protection ficará esmaecido quando você
clicar com o botão direito do mouse no ícone da área de notificação do Symantec Endpoint Protection.

Para monitorar os aplicativos e serviços executados em computadores-cliente
O cliente Windows monitora e coleta informações sobre os aplicativos e serviços executados em cada computador. Você
pode configurar o cliente para coletar as informações em uma lista e enviar a lista para o servidor de gerenciamento. A
lista de aplicativos e de suas características é chamada de aplicativos conhecidos.

Você pode usar essas informações para descobrir quais aplicativos seus usuários estão executando. Você também
poderá usá-las quando quiser informações sobre aplicativos nas seguintes áreas:
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• Políticas de firewall
• Políticas de controle de dispositivos e aplicativos
• Tecnologia do SONAR
• políticas de integridade do host
• Monitoramento de aplicativos de rede
• Listas de impressão digital de arquivos

NOTE

Os clientes Mac e Linux não monitoram os aplicativos e os serviços executados nesses computadores.

Você pode executar diversas tarefas para configurar e usar aplicativos reconhecidos.

Table 84: Etapas para monitorar os aplicativos

Etapas Descrição

Ativar aplicativos
reconhecidos

Configurar o servidor de gerenciamento para recolher informações sobre os aplicativos executados pelos
computadores-cliente.Consulte:
Como coletar informações sobre os aplicativos executados nos computadores cliente

Como procurar
aplicativos

Você pode usar uma ferramenta de consulta para pesquisar a lista de aplicativos executados pelos
computadores-cliente. Você pode pesquisar critérios com base no aplicativo ou no computador. Por exemplo,
você pode descobrir a versão do Internet Explorer que cada computador cliente usa. Consulte:
Como pesquisar informações sobre os aplicativos executados pelos computadores
Você pode salvar os resultados de pesquisa de um aplicativo para revisão.

NOTE

Em alguns países, pode não ser permitido pelas leis locais usar a ferramenta de aplicativos reconhecidos em
determinadas circunstâncias, como para obter informações de uso do aplicativo a partir de um laptop quando
o funcionário se registrar na rede do seu escritório a partir de sua residência usando um laptop. Antes de usar
essa ferramenta, confirme se o uso é permitido para os seus fins na sua jurisdição. Se não for permitido, siga
as instruções para desativar a ferramenta.

Ativação da aprendizagem de aplicativo
Você pode permitir aplicativos reconhecidos para um grupo ou local, que coleta informações sobre os aplicativos que
os computadores cliente executam. Os clientes controlam todos os aplicativos executados e enviam esses dados ao
servidor de gerenciamento.

Como os dados do aplicativo reconhecido são encaminhados ao servidor de gerenciamento por clientes individuais
do Symantec Endpoint Protection, o Symantec Endpoint Protection Manager sustenta a maior parte das tarefas de
processamento para garantir que esses dados sejam processados e armazenados no banco de dados do SQL Server.
Quanto maior o número de sistemas que encaminham dados de aplicativo reconhecido, e maior a variedade de
aplicativos executados em um ambiente, mais informações terão que ser armazenadas temporariamente e processadas
pelo Symantec Endpoint Protection Manager. Isso pode gerar tempos de espera mais longos em outros dados de cliente
do SEP, como dados de estado operacional ou dados do log de segurança. Em ambientes muito ocupados, isso pode
gerar problemas de CPU ou memória para o SEPMs já com carência de recursos.

NOTE
Os clientes Mac e Linux não suportam aplicativos reconhecidos.

Como ativar a aprendizagem de aplicativos para um grupo

1. No console, clique em Clientes, selecione um grupo e clique em Políticas.
2. Na guia Políticas, clique em Configurações de comunicação.
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3. Na caixa de diálogo Configurações de comunicações, marque Reconhecer aplicativos executados nos
computadores cliente e clique em OK.

Como ativar a aprendizagem de aplicativos para um local

1. No console, clique em Clientes, selecione um grupo e clique em Políticas.
2. Na guia Políticas, selecione o local e, em seguida, expanda Configurações específicas de local.
3. À direita de Configurações de comunicações, clique em Tarefas e desmarque Usar as configurações de

comunicações do grupo e clique em Editar configurações.
4. Na caixa de diálogo Configurações de comunicações para nome do local, marque a opção Reconhecer

aplicativos executados nos computadores-cliente e, em seguida, clique em OK

Como ativar a aprendizagem de aplicativos para o site

1. No console, clique em Admin > Servidores > Editar propriedades do site.
2. Na guia Geral, marque Realizar rastreamento de cada aplicativo que o cliente executar.
3. Para reduzir o tamanho do banco de dados padrão, marque Exclua os dados do aplicativo reconhecido após

x dias. Se você tiver problemas para atualizar o banco de dados do servidor de gerenciamento, a Symantec
recomenda digitar 7.

4. Clique em OK.

Você também pode configurar uma notificação para ser enviada a seu endereço de e-mail quando cada cliente em um
grupo ou local executar um aplicativo.Consulte:

• Como configurar notificações do administrador
• Para monitorar os aplicativos e serviços executados em computadores cliente
• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança

Como pesquisar informações sobre aplicativos reconhecidos que os
computadores executam
Depois que o servidor de gerenciamento recebe a lista de aplicativos reconhecidos dos clientes, é possível executar
consultas para saber detalhes sobre os aplicativos. Por exemplo, você pode encontrar todos os computadores-cliente
que usam um aplicativo não autorizado. Em seguida, você pode criar uma regra de firewall para bloquear o aplicativo no
computador cliente. Ou você pode fazer o upgrade de todos os computadores-cliente para usar a versão mais recente do
Microsoft Word. Você pode usar a tarefa Procurar aplicativos de qualquer tipo de política.

NOTE

O cliente Mac não monitora os aplicativos e os serviços executados em computadores Mac.

É possível procurar um aplicativo das seguintes maneiras:

• Por aplicativo.
Você pode limitar a pesquisa para aplicativos específicos ou detalhes do aplicativo como nome, impressão digital do
arquivo, caminho, tamanho, versão ou última hora modificada.

• Por cliente ou computador-cliente.
Você pode procurar aplicativos que um usuário específico ou um computador-cliente específico executa. Por exemplo,
você pode procurar no endereço IP do computador.

Você pode também procurar nomes de aplicativos para adicionar a uma regra de firewall, diretamente na política de
firewall.Consulte:

Como definir informações sobre aplicativos
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NOTE

As informações na caixa Pesquisar não são recolhidas até que você ative os recursos que controlam
todos os aplicativos executados pelos clientes. Você pode acessar a página Clientes, na caixa de diálogo
Configurações de comunicação, para cada grupo ou local para ativar este recurso.

Para pesquisar as informações sobre os aplicativos executados pelos computadores
1. No console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas, em Tarefas, clique em Procurar aplicativos.

3. Na caixa de diálogo Procurar aplicativos, à direita do campo Procurar aplicativos em, clique em Procurar.

4. Na caixa de diálogo Selecionar grupo ou local, selecione um grupo de clientes dos quais você deseja exibir os
aplicativos e, em seguida, clique em OK.

Você só pode especificar um grupo de cada vez.

5. Verifique se a opção Pesquisar subgrupos está selecionada.

6. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para procurar informações por usuário ou computador, clique em Com base em informações do cliente/
computador.

• Para procurar por aplicativo, clique em Com base em aplicativos.

7. Clique na célula vazia em Campo de pesquisa e selecione o critério de busca na lista.

A célula de Campo de pesquisa exibe os critérios para a opção que você selecionou. Para obter detalhes sobre esses
critérios, clique em Ajuda.

8. Clique na célula vazia em Operador de comparação e depois selecione um dos operadores.

9. Clique na célula vazia em Valor e selecione ou digite um valor.

A célula Valor pode fornecer um formato ou um valor da lista suspensa, dependendo do critério selecionado na célula
Campo de pesquisa.

10. Para acrescentar critérios adicionais de pesquisa, clique na segunda linha e, em seguida, insira as informações nas
células Campo de pesquisa, Operador de comparação e Valor.

Se você inserir mais de uma linha de critério de pesquisa, a consulta tentará corresponder todas as condições.

11. Clique em Pesquisar.

12. Na tabela Resultados da consulta, execute uma das seguintes tarefas:

• Clique nas setas de rolagem para exibir linhas e colunas adicionais.
• Clique em Voltar e Avançar para visualizar as telas adicionais de informação.
• Selecione uma linha e, em seguida, clique em Exibir detalhes para visualizar as informações adicionais sobre o

aplicativo.

Os resultados não são salvos a menos que você os exporte para um arquivo.

13. Para remover os resultados da consulta, clique em Limpar tudo.

14. Clique em Fechar.

Mais informações

• Para monitorar os aplicativos e serviços executados em computadores cliente
• Como executar as tarefas comuns a todas as políticas de segurança
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Como gerenciar a proteção de firewall
O firewall permite o tráfego de entrada e de saída da rede que você especifica na política de firewall. A política de firewall
do Symantec Endpoint Protection contém regras e configurações de proteção, e a maior parte delas você pode ativar ou
desativar e configurar.

Table 85: Tarefas opcionais para gerenciar a proteção de firewall

Tarefa Descrição

Ler sobre a proteção de
firewall

Antes de configurar sua proteção de firewall, é necessário familiarizar-se com o firewall.Consulte:
• Como um firewall funciona
• Sobre o firewall do Symantec Endpoint Protection

Criar uma política de firewall O Symantec Endpoint Protection é instalado com uma política de firewall padrão. Você pode modificar
a política padrão ou criar outras.
Você deve criar uma política antes de definir regras de firewall e configurações de proteção de firewall
para essa política.Consulte:
Como criar uma política de firewall

Criar e personalizar regras
de firewall

As regras de firewall são os componentes da política que controlam como o firewall protege
computadores-cliente contra ataques maliciosos.
A política de firewall padrão contém regras padrão de firewall. E, quando você criar uma política, o
Symantec Endpoint Protection fornecerá regras padrão de firewall. Porém, é possível modificar as
regras padrão ou criar novas.Consulte:
• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall

Ativar configurações de
proteção de firewall

Depois que o firewall concluir determinadas operações, o controle será aprovado para vários
componentes. Cada componente é projetado para executar um tipo diferente de análise do
pacote.Consulte:
• Como ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra
• Bloqueio automático de conexões a um computador invasor
• Como impedir ataques de dissimulação externos em computadores
• Como desativar o firewall do Windows
• Como bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a ponto

Monitorar a proteção de
firewall

Monitore regularmente o status da proteção de firewall em seus computadores.Consulte:
Monitoração da proteção de endpoints

Mais informações

• Como executar comandos em computadores cliente usando o console
• Como definir as configurações de firewall para controle misto

Como um firewall funciona
Um firewall realiza todas as seguintes tarefas:

• Impede que usuários não autorizados acessem os computadores e as redes em sua organização que se conectam à
internet

• Monitora a comunicação entre seus computadores e outros computadores na Internet
• Cria um escudo que permite ou bloqueia tentativas de acesso às informações em seu computador
• Avisa-o sobre as tentativas de conexão de outros computadores
• Avisa também sobre tentativas de conexão feitas por aplicativos em seu computador que se conectam a outros

computadores.
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O firewall verifica os pacotes de dados que viajam através da Internet. Um pacote é uma unidade de dados discreta
que faz parte do fluxo de informações entre dois computadores. Os pacotes são remontados em seu destino para
aparecerem como um fluxo de dados ininterrupto.

Os pacotes incluem as seguintes informações sobre os dados:

• O computador de origem
• O destinatário ou os destinatários pretendidos
• Como os dados do pacote são processados
• Portas que recebem os pacotes

As portas são os canais que dividem o fluxo de dados que vêm da Internet. Os aplicativos que são executados em um
computador escutam as portas. Os aplicativos aceitam os dados que são enviados às portas.

Os ataques à rede exploram as fraquezas em aplicativos vulneráveis. Os invasores usam essas fraquezas para enviar os
pacotes que contêm o código de programação malicioso às portas. Quando os aplicativos vulneráveis escutam as portas,
o código malicioso permite que os invasores acessem o computador.

Sobre o firewall do Symantec Endpoint Protection
O firewall do Symantec Endpoint Protection usa políticas de firewall e regras para permitir ou bloquear o tráfego na
rede. O Symantec Endpoint Protection inclui uma política de firewall padrão com regras de firewall e configurações de
firewall padrão para o ambiente de escritório. Normalmente, o ambiente de empresas está sob a proteção de firewalls
corporativos, filtros de pacotes delimitadores ou servidores do antivírus. Portanto, ele é normalmente mais seguro do que
a maioria dos ambientes domésticos, onde existe uma proteção limitada.

As regras de firewall controlam o modo como o cliente protege o computador-cliente de tráfego de entrada e de saída
malicioso. Com base nessas regras, o firewall verifica automaticamente todos os pacotes de entrada e de saída. O
firewall, então, permite ou bloqueia os pacotes que se baseiam nas informações especificadas nas regras. Quando
um computador tenta se conectar a outro computador, o firewall compara o tipo de conexão com sua lista de regras de
firewall. O firewall usa também a inspeção com monitoração de estado de todo o tráfego na rede.

Quando você instalar o console pela primeira vez, ele adicionará automaticamente uma política de firewall padrão a cada
grupo.

Cada vez que você adicionar um novo local, o console copiará uma política de firewall para o local padrão
automaticamente.

Determine o nível de interação com o cliente que deseja atribuir aos usuários, permitindo ou bloqueando sua capacidade
de configurar regras e configurações de firewall. Os usuários podem interagir com o cliente apenas quando ele os
notificar sobre conexões de rede novas e de possíveis problemas. Ou eles podem ter acesso completo à interface do
usuário.

É possível instalar o cliente com as configurações de firewall padrão. Na maioria dos casos, você não precisa alterar as
configurações. Entretanto, se você tiver uma boa compreensão de redes, poderá efetuar alterações no firewall do cliente
para melhorar a proteção do computador-cliente.

A partir da versão 14.2, o cliente Mac oferece um firewall para o cliente gerenciado somente. O usuário só poderá ativar
ou desativar o firewall se o administrador tiver permitido o controle do cliente. Como ele opera em uma camada de rede
diferente do firewall do sistema operacional do Mac, eles podem ser ativados e executados em paralelo.

Mais informações

• Sobre as configurações de firewall para o cliente do Mac
• Como gerenciar a proteção de firewall
• Como um firewall funciona
• Como o firewall usa a inspeção com monitoração de estado
• Os tipos de políticas de segurança
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Sobre as configurações de firewall para o cliente do Mac
As configurações de firewall incluídas no cliente Symantec Endpoint Protection para Mac são:

• Regras de firewall inteligentes
• Regras de firewall personalizadas

Essas configurações apenas são configuráveis pelo administrador do Symantec Endpoint Protection Manager. O firewall
está disponível somente para clientes gerenciados.

O firewall está incluído no cliente Symantec Endpoint Protection para Mac a partir da versão 14.2.

Table 86: Configurações de firewall

Tipo de
configuração Descrição

Regras de firewall
inteligentes

Regras de firewall inteligentes fornecem proteção para evitar tipos comuns de ataque. Eles também permitem
tráfego em protocolos específicos quando o Mac fizer a solicitação inicial nesse protocolo.
As configurações de proteção incluem:
• Detecção de verificação de porta
• Detecção de negação de serviço
• Antispoofing de MAC
• Bloquear automaticamente endereço IP de um invasor
Os protocolos de tráfego incluem:
• DHCP inteligente
• DNS inteligente
O firewall do Symantec Endpoint Protection para Mac não se integra ao firewall integrado do sistema
operacional. Em vez disso, ele é executado em paralelo. O firewall do sistema operacional inspeciona a
camada do aplicativo, enquanto o firewall do Symantec Endpoint Protection inspeciona os níveis mais baixos
(rede e transporte).
O firewall do Symantec Endpoint Protection para Mac não oferece regras de bloqueio de ponto a ponto,
embora você possa criá-las em parte por meio de regras de firewall personalizadas.

Regras de firewall
personalizadas

Regras de firewall personalizadas permitem que o administrador crie as regras que envolvem vários atributos
do tráfego na rede.

Mais informações

Como gerenciar a proteção de firewall

Para criar uma política de firewall
O Symantec Endpoint Protection inclui uma política de firewall padrão com regras de firewall e configurações de
firewall padrão para o ambiente de escritório. Normalmente, o ambiente de empresas está sob a proteção de firewalls
corporativos, filtros de pacotes delimitadores ou servidores do antivírus. Portanto, ele é normalmente mais seguro do que
a maioria dos ambientes domésticos, onde existe uma proteção limitada.

Quando você instalar o console pela primeira vez, ele adicionará automaticamente uma política de firewall padrão a cada
grupo.

NOTE

Alterar o nome da política de Firewall padrão pode fazer com que um upgrade não atualize a política. O mesmo
se aplica às regras padrão dentro da política de Firewall padrão.

Cada vez que você adicionar um novo local, o console copiará uma política de firewall para o local padrão
automaticamente. Se a proteção padrão não for apropriada, você poderá personalizar a política de firewall para cada
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local como, por exemplo, um site local ou o do cliente. Se você não quiser a política de firewall padrão, poderá editá-la ou
substituí-la por outra política compartilhada.

A tabela a seguir descreve as tarefas que podem ser executadas para configurar uma nova política de firewall. Você deve
primeiro adicionar uma política de firewall, mas depois disso, as tarefas restantes são opcionais e você pode concluí-las
em qualquer ordem.

Table 87: Como criar uma política de firewall

Tarefa Descrição

Adicionar novas regras de firewall As regras de firewall são os componentes da política que controlam como o firewall protege os
computadores-cliente contra o tráfego de entrada e aplicativos maliciosos. O firewall verifica
automaticamente todos os pacotes de entrada e de saída em relação a essas regras. Ele
permite ou bloqueia os pacotes com base nas informações especificadas nas regras. Você
pode modificar as regras padrão, criar regras novas ou desativar as regras padrão.
Quando você cria uma nova política de firewall, o Symantec Endpoint Protection fornece
regras padrão de firewall que são ativadas por padrão.
Para obter mais informações, consulte:
Como adicionar uma nova regra de firewall

Ativar e personalizar as notificações
aos usuários que acessam um
aplicativo bloqueado

Você pode enviar aos usuários uma notificação de que um aplicativo que eles querem acessar
está bloqueado.
Estas configurações são desativadas por padrão.
Para obter mais informações, consulte:
Para notificar usuários sobre o bloqueio do acesso a um aplicativo

Ativar regras automáticas de firewall Você pode ativar as opções que permitem automaticamente a comunicação entre
determinados serviços de rede. Estas opções eliminam a necessidade de criar as regras que
explicitamente permitem esses serviços. É possível também ativar as configurações de tráfego
para detectar e bloquear o tráfego que se comunica por meio de NetBIOS e anéis de token.
Apenas os protocolos do tráfego são ativados por padrão.
Para obter mais informações, consulte:
Como ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra
Se o cliente do Symantec Endpoint Protection detectar um ataque na rede, poderá bloquear
automaticamente a conexão para assegurar que o computador cliente fique protegido. O
cliente aciona uma resposta ativa, que bloqueia automaticamente toda a comunicação
recebida e enviada pelo computador invasor por um período definido. O endereço IP do
computador invasor é bloqueado para um único local.
Essa opção está desativada por padrão.
Para obter mais informações, consulte:
Bloqueio automático de conexões a um computador invasor

Definir configurações de proteção e
dissimulação

Você pode ativar configurações para detectar e registrar em log ataques potenciais nas
tentativas de spoofing do cliente e de bloqueio. Você pode ativar as configurações que
impedem que os ataques externos detectem informações sobre seus clientes.
Para obter mais informações, consulte:
Como impedir ataques de dissimulação externos em computadores
Todas as opções da proteção e de dissimulação são desativadas por padrão.

Integrar o firewall do Symantec
Endpoint Protection com o firewall do
Windows

Você pode especificar as condições em que o Symantec Endpoint Protection desativa o
firewall do Windows. Quando o Symantec Endpoint Protection for desinstalado, o Symantec
Endpoint Protection restaurará a configuração do firewall do Windows para o estado em que
estava antes de o Symantec Endpoint Protection ser instalado.
A configuração padrão é desativar o firewall do Windows uma vez apenas e desativar a
mensagem de Firewall do Windows desativado.
Para obter mais informações, consulte:
Como desativar o firewall do Windows
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Tarefa Descrição

Configurar a autenticação ponto a
ponto

Você pode usar a autenticação ponto-a-ponto para permitir que um computador-cliente remoto
(par) conecte-se a outro computador-cliente (autenticador) dentro da mesma rede da empresa.
O autenticador bloqueia temporariamente o tráfego de entrada TCP e UDP do computador
remoto até que este seja aprovado na verificação da integridade do host.
Essa opção está desativada por padrão.
Para obter mais informações, consulte:
Como bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a ponto

Quando você ativar a proteção de firewall, a política permitirá todo o tráfego na rede de entrada com base em IP
e todo o tráfego na rede de saída com base em IP, com as seguintes exceções:

• A proteção de firewall padrão bloqueia o tráfego IPv6 de entrada e de saída com todos os sistemas remotos.
NOTE

O IPv6 é um protocolo de camada de rede usado na Internet. Se você instalar o cliente nos computadores
que executam o Microsoft Vista, a lista Regras conterá várias regras padrão que bloqueiam o tipo IPv6 de
protocolo Ethernet. Se você remover as regras padrão, será necessário criar uma regra que bloqueie o IPv6.

• A proteção de firewall padrão restringe as conexões de entrada para alguns protocolos que são usados
frequentemente em ataques (por exemplo, no compartilhamento de arquivos do Windows).
As conexões internas de rede são permitidas e as redes externas são bloqueadas.

Como gerenciar a proteção de firewall

Práticas recomendadas para configurações da política de firewall de clientes remotos

Para gerenciar regras de firewall
As regras de firewall controlam como o firewall protege computadores contra o tráfego de entrada e os aplicativos
maliciosos. O firewall verifica todos os pacotes de entrada e de saída em relação às regras que você ativa. Ele permite
ou bloqueia os pacotes com base nas condições que você especifica na regra de firewall.

O cliente do Symantec Endpoint Protection inclui regras de firewall padrão para proteger seu computador. Contudo, você
poderá modificar as regras de firewall para obter proteção adicional se seu administrador permitir ou se o cliente não for
gerenciado.

O Symantec Endpoint Protection é instalado com uma política padrão de firewall que contém regras padrão. Quando
você criar uma política de firewall, o Symantec Endpoint Protection fornecerá regras padrão de firewall. Você poderá
modificar algumas das regras padrão ou criar novas regras de firewall se seu administrador a permitir ou se o cliente não
for gerenciado.

Você deve ter pelo menos uma regra em cada política. Mas você pode ter tantas regras quantas precisar. Você pode
ativar ou desativar regras conforme a necessidade. Por exemplo, convém desativar uma regra para executar a solução
de problemas e ativá-la quando tiver concluído.

A tabela a seguir descreve o que você precisa saber para gerenciar regras de firewall.
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Table 88: Para gerenciar regras de firewall

Tarefa Descrição

Aprender como as regras
de firewall funcionam e o
que compõe uma regra
de firewall

Para modificar as regras do firewall, você deverá entender as seguintes informações sobre como as regras
de firewall funcionam:
• Como ordenar as regras para garantir que as mais restritivas sejam avaliadas primeiro e que as mais

gerais sejam avaliadas por último. Consulte:
Sobre a regra de firewall, a configuração de firewall e a ordem de processamento da prevenção contra
intrusões

• O cliente usa inspeção com estado, que rastreia o estado das conexões de rede. Consulte:
Como o firewall usa a inspeção com monitoração de estado

• Os componentes do firewall que compõem a regra de firewall.
Quando entender estes acionadores e como pode usá-los melhor, você poderá personalizar suas
regras de firewall para proteger seus clientes e servidores.
Para obter mais informações, consulte:
Elementos de uma regra de firewall no cliente

Adicionar uma nova
regra de firewall

Você pode executar as tarefas a seguir para gerenciar regras de firewall:
• Adicionar novas regras de firewall por meio do console usando diversos métodos.

Um método permite adicionar uma regra em branco que tenha configurações padrão. O outro método
oferece um assistente que orienta você na criação de uma nova regra.
Adicionar suas próprias regras às regras que o Symantec Endpoint Protection instala por padrão.
Para obter mais informações, consulte:
Como adicionar regras de firewall no cliente

• Personalizar uma regra alterando um dos critérios da regra de firewall.
• Exportar e importar regras de firewall de outra política de firewall.

Para obter mais informações, consulte:
Como exportar ou importar regras de firewall no cliente

• Copiar e colar regras de firewall.
Você pode economizar tempo ao criar uma regra de firewall nova copiando uma regra existente que
seja semelhante à regra que deseja criar. Em seguida, você pode modificar a regra copiada para
atender às suas necessidades.

Personalizar uma regra
de firewall

Após criar uma nova regra ou se desejar personalizar uma regra padrão, é possível modificar alguns dos
critérios da regra de firewall.

Como adicionar uma nova regra de firewall
Você pode criar regras de firewall novas usando qualquer um dos seguintes métodos:

Regra vazia Uma regra em branco permite todo o tráfego. Consulte:
Para adicionar uma regra de firewall vazia nova

Assistente de Adição de
regra de firewall

Se você adicionar regras com o Assistente de Adição de regra de firewall, certifique-se de que ter
configurado a regra. O assistente não pode configurar regras novas com vários critérios. Consulte;
Para adicionar uma regra de firewall usando um assistente

Você deve especificar o tráfego de entrada e de saída na regra sempre que possível. Não é necessário criar regras de
entrada de tráfego, como HTTP. O cliente do Symantec Endpoint Protection usa a inspeção com monitoração de estado
para o tráfego TCP. Portanto, não é necessário uma regra para filtrar o tráfego de retorno que os clientes iniciam.

Quando você criar uma regra de firewall nova, ela será ativada automaticamente. É possível desativar uma regra de
firewall se for necessário permitir o acesso específico a um computador ou programa. A regra é desativada para todas as
políticas herdadas.
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A regra também é desativada para todos os locais se for uma política compartilhada e somente um local se for uma
política específica de um local.

NOTE

As regras devem ser ativadas para que o firewall as processe.

Para adicionar uma nova regra de firewall
1. Para adicionar uma nova regra de firewall em branco, no console, abra uma Política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

3. Na guia Regras, na lista Regras, clique em Adicionar regra em branco.

4. Opcionalmente, é possível mudar os critérios da regra de firewall conforme a necessidade.

5. Após concluir a configuração da regra, clique em OK.

6. Para adicionar uma regra de firewall usando um assistente, no console, abra uma Política de firewall.

7. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Na guia Regras, na lista Regras, clique em Adicionar regra.

8. Preencha as opções em cada tela e clique em Avançar.

9. Clique em Concluir.

Opcionalmente, é possível mudar os critérios da regra de firewall conforme a necessidade.

Mais informações

• Como personalizar as regras de firewall
• Como o firewall usa a inspeção com monitoração de estado

Sobre regras de firewall do servidor e do cliente
As regras são categorizadas como regras do servidor ou do cliente. As regras do servidor são as regras que você cria no
Symantec Endpoint Protection Manager e que são obtidas por download pelo cliente do Symantec Endpoint Protection.
As regras do cliente são aquelas criadas pelo usuário no cliente.

Todas as regras do cliente Mac são regras do servidor. Os usuários do Mac não têm a opção de criar regras de cliente
para o cliente Mac.

O firewall foi introduzido no cliente Mac a partir da versão 14.2.

A tabela a seguir descreve o relacionamento entre o nível de controle do usuário do cliente e a interação do usuário com
as regras de firewall.
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Table 89: Nível de controle do usuário e status de regras

Nível de controle
do usuário Interação do usuário

Controle do servidor O cliente Windows recebe regras do servidor, mas o usuário não pode visualizá-las. O usuário não pode criar
regras do cliente.
O cliente Mac não permite que o usuário ative ou desative o firewall.

Controle misto O cliente Windows recebe regras do servidor. O usuário pode criar regras do cliente, que são mescladas com
as regras do servidor e com as configurações de segurança do cliente.
O cliente Mac permite ou não permite que o usuário ative ou desative o firewall. Isso depende se a
configuração granular está definida para o controle do servidor ou controle do cliente.

Controle do cliente O cliente não recebe as regras do servidor. O usuário pode criar regras do cliente. O administrador do
Symantec Endpoint Protection Manager não pode exibir as regras do cliente.
O cliente Mac permite ao usuário ativar ou desativar o firewall.

Para obter mais informações, consulte:

Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

A tabela a seguir relaciona a ordem em que o firewall processa as regras do servidor, as regras do cliente e as
configurações do cliente.

Table 90: Prioridade de processamento das regras do servidor e do cliente

Priority Tipo de regra ou configuração

Primeira Regras do servidor com níveis altos de prioridade (regras acima da linha azul na lista Regras)
Segunda Regras do cliente
Terceira Regras do servidor com níveis mais baixos de prioridade (regras abaixo da linha azul na lista Regras)

No cliente, as regras do servidor abaixo da linha azul são processadas depois das regras do cliente.
Quarta Configurações de segurança do cliente
Quinta Configurações do cliente de aplicativos específicos

No cliente, os usuários podem modificar uma regra do cliente ou uma configuração de segurança, mas não podem
modificar uma regra do servidor.

WARNING

Se o cliente estiver no controle misto, os usuários podem criar uma regra do cliente que permita todo o tráfego.
Essa regra sobrepõe todas as regras do servidor abaixo da linha azul.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Como alterar a ordem das regras de firewall
• Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

Sobre a regra de firewall, a configuração de firewall e a ordem de processamento da
prevenção contra intrusões
As regras de firewall são ordenadas sequencialmente, da prioridade mais alta até a mais baixa na lista de regras. Se a
primeira regra não especifica como controlar um pacote, o firewall inspeciona a segunda regra. Esse processo continua
até que o firewall encontre uma correspondência. Depois que o firewall encontra uma correspondência, ele realiza a ação
especificada na regra. As regras subsequentes de prioridade mais baixa não são inspecionadas. Por exemplo, se uma
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regra que bloqueia todo o tráfego for a primeira relacionada, seguida de uma regra que permite todo o tráfego, o cliente
bloqueará todo o tráfego.

Você pode solicitar regras de acordo com a exclusividade. As regras mais restritivas são avaliadas primeiro e a maioria
das regras gerais são avaliadas por último. Por exemplo, você deve colocar as regras que bloqueiam o tráfego no topo
da lista de regras. As regras que têm menor colocação na lista poderão permitir o tráfego.

A lista Regras contém uma linha divisória azul. A linha divisória configura a prioridade das regras nas seguintes
situações:

• Quando um subgrupo herda regras de um grupo pai.
• Quando o cliente Windows é configurado com controle misto. O firewall processa tanto regras do servidor quanto do

cliente.

As melhores práticas para criar uma base de regra incluem a seguinte ordem de regras:

1º As regras que bloqueiam todo o tráfego.
2º Regras que permitem todo o tráfego.
3º Regras que permitem ou bloqueiam computadores específicos.
4º Regras que permitem ou bloqueiam aplicativos, serviços de rede e portas específicos.

A tabela a seguir mostra a ordem em que o firewall processa as regras, configurações de firewall e configurações de
prevenção contra intrusões.

Table 91: Ordem de processamento

Priority Configuração

Primeira Assinaturas IPS personalizadas
Segunda Configurações de Prevenção contra intrusões, configurações de tráfego e configurações dissimuladas
Terceira Regras integradas
Quarta Regras de firewall
Quinta Verificações de portas
Sexta Assinaturas IPS obtidas por download por meio do LiveUpdate

Sobre regras herdadas de firewall
Uma política do subgrupo pode herdar somente as regras de firewall que estiverem ativadas no grupo pai. Depois de
herdar as regras, você pode desativá-las, mas não pode modificá-las. À medida que as novas regras são adicionadas à
política do grupo pai, elas também são adicionadas automaticamente à política de herança.

Quando as regras herdadas forem exibidas na lista Regras, elas serão sombreadas em itálico. Acima da linha azul, as
regras herdadas são adicionadas acima das regras que você criou como administrador do Symantec Endpoint Protection
Manager. Abaixo da linha azul, as regras herdadas são adicionadas abaixo das regras que você criou.

Uma política de firewall também herda as regras padrão; portanto, a política de firewall do subgrupo pode ter dois
conjuntos de regras padrão. Você pode excluir um conjunto de regras padrão.

Se quiser remover as regras herdadas, remova a herança em vez de excluí-las. Você deve remover todas as regras
herdadas em vez das regras selecionadas.
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O firewall processa as regras de firewall herdadas na lista Regras como segue:

Acima da linha divisora
azul

As regras que a política herda têm precedência sobre as regras que você cria.

Abaixo da linha divisória
azul

As regras que você cria têm precedência sobre as regras que a política herda.

A figura a seguir exibe como a lista Regras ordena as regras quando um subgrupo as herda de um grupo pai. Nesse
exemplo, o grupo Vendas é o grupo pai. O grupo Vendas Europa herda as regras do grupo Vendas.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Como adicionar regras herdadas de firewall de um grupo pai

Como adicionar regras herdadas de firewall de um grupo pai

Você pode adicionar regras de firewall a uma política de firewall herdando regras de um grupo pai. Para herdar as regras
de um grupo pai, a política de subgrupos deve ser uma política não compartilhada.

NOTE

Se o grupo herda todas as políticas de um grupo pai, esta opção está indisponível.

Para adicionar regras herdadas de firewall de um grupo pai
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

3. Na guia Regras, marque Herdar regras de firewall do grupo pai.

Para remover as regras herdadas, desmarque Herdar regras de firewall do grupo pai.

4. Clique em OK.

Mais informações
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• Como editar uma política
• Sobre regras herdadas de firewall
• Como gerenciar regras de firewall

Para alterar a ordem das regras do firewall
O firewall processa a lista de regras de firewall de cima para baixo. Você pode determinar como o firewall processa essas
regras alterando a sua ordem.

Se o cliente do Symantec Endpoint Protection usar alternação de locais, quando você alterar a ordem da regra de
firewall, a alteração afetará somente a ordem do local atual.

NOTE

Para obter melhor proteção, coloque as regras mais restritivas primeiro e as menos restritivas depois.

Para obter mais informações, consulte:

Sobre a regra de firewall, a configuração de firewall e a ordem de processamento da prevenção contra intrusões

Para alterar a ordem das regras de firewall

1. No console, abra uma política de firewall.
2. Na página Política de firewall, clique em Regras e selecione a regra que deseja mover.
3. Realize uma destas tarefas:

– Para processar essa regra antes da regra anterior, clique em Mover para cima.
– Para processar essa regra após a regra posterior, clique em Mover para baixo.

4. Clique em OK.

Para mudar a ordem de uma regra de firewall
1. No cliente, na barra lateral, clique em Status.

2. Ao lado de Mitigação de explorações do host e da rede, clique em Opções > Configurar regras de firewall

3. Na caixa de diálogo Configurar regras de firewall, selecione a regra que deseja mover.

4. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para que o firewall processe essa regra antes da regra acima, clique na seta para cima.
• Para que o firewall processe essa regra depois da regra abaixo, clique na seta para baixo.

5. Ao terminar de mover as regras, clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar regras de firewall

Como o firewall usa a inspeção com monitoração de estado
A proteção de firewall usa a inspeção com monitoração de estado para controlar conexões atuais. A inspeção com
monitoração de estado controla os endereços IP de origem e destino, as portas, os aplicativos e outras informações de
conexão. Antes que o cliente inspecione as regras de firewall, ele toma decisões sobre o fluxo de tráfego que têm como
base as informações de conexão.

Por exemplo, se uma regra de firewall permite que um computador se conecte a um servidor da Web, o firewall registra
informações sobre a conexão. Quando o servidor responde, o firewall descobre que uma resposta do servidor da Web
ao computador é esperada. Ele permite que o tráfego do servidor da Web flua para o computador sendo iniciado sem
inspecionar a base da regra. Uma regra deve permitir o tráfego inicial de saída antes que o firewall registre a conexão.
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A inspeção com monitoração de estado elimina a necessidade de criar outras regras. Para o tráfego que é iniciado em
uma direção, você não precisa criar regras que permitam o tráfego em ambas as direções. O tráfego do cliente que
é iniciado em uma direção inclui Telnet (porta 23), HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443). Os computadores-cliente
iniciam este tráfego de saída; você cria uma regra que permita o tráfego de saída para esses protocolos. A inspeção
com monitoração de estado permite automaticamente o tráfego de retorno que responde ao tráfego de saída. Como o
firewall faz naturalmente a monitoração de estado, apenas é preciso criar as regras que iniciam uma conexão, e não as
características de um pacote específico. Todos os pacotes pertencentes a uma conexão permitida são implicitamente
permitidos, como se fossem parte integrante dessa mesma conexão.

A inspeção com monitoração de estado suporta todas as regras que direcionam o tráfego TCP.

Ela não oferece suporte para as regras que filtram o tráfego ICMP. Para o tráfego ICMP, você deve criar regras que
permitam o tráfego em ambas as direções. Por exemplo, para que os clientes usem o comando ping e recebam
respostas, é necessário criar uma regra que permita o tráfego ICMP em ambas as direções.

A tabela do estado que mantém as informações de conexão pode ser limpa periodicamente. Por exemplo, estará limpa
quando uma atualização da política de firewall for processada ou se os serviços do Symantec Endpoint Protection forem
reiniciados.

Sobre acionadores do aplicativo de regras de firewall
Quando o aplicativo é o único acionador definido em uma regra que permite tráfego, o firewall permite que o aplicativo
execute qualquer operação de rede. O aplicativo é o valor significativo, não as operações de rede realizadas por ele.
Por exemplo, suponha que seja dada permissão ao Internet Explorer e que nenhum outro trigger seja definido. Os
usuários podem acessar sites remotos que usem HTTP, HTTPS, FTP, Gopher e qualquer outro protocolo suportado pelo
navegador. É possível definir acionadores adicionais para descrever protocolos e hosts de rede específicos com os quais
a comunicação é permitida.

Pode ser difícil solucionar problemas de regras com base em aplicativos, pois um aplicativo pode usar vários protocolos.
Por exemplo, se o firewall processa uma regra que permite o Internet Explorer antes de uma regra que bloqueia o FTP,
o usuário ainda poderá se comunicar com o FTP. O usuário pode inserir um URL baseado em FTP no navegador, como,
por exemplo, ftp://ftp.symantec.com.

Por exemplo, suponha que seja dada permissão ao Internet Explorer e que nenhum outro trigger seja definido. Os
usuários do computador podem acessar sites remotos que usem HTTP, HTTPS, FTP, Gopher e qualquer outro protocolo
aceito pelo navegador. É possível definir acionadores adicionais para descrever os protocolos e hosts de rede com os
quais a comunicação é permitida.

Não devem ser usadas regras de aplicativos para controlar o tráfego no nível da rede. Por exemplo, uma regra que
bloqueia ou limita o uso do Internet Explorer não teria qualquer efeito se o usuário usasse um outro navegador. O tráfego
gerado por outro navegador seria comparado a quaisquer outras regras, com exceção da regra do Internet Explorer.
Regras com base em aplicativos são mais eficientes quando as regras são configuradas para bloquear os aplicativos que
enviam e recebem tráfego.

Mais informações

• Como definir informações sobre aplicativos
• Para notificar usuários sobre o bloqueio do acesso a um aplicativo
• Como gerenciar regras de firewall
• Como bloquear os aplicativos em rede que podem estar sob ataque

Definição de informações sobre aplicativos

Você pode definir as informações sobre os aplicativos que os clientes executam e incluir essas informações em uma
regra de firewall.
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Você pode definir aplicativos das seguintes maneiras:

• Digitar as informações manualmente.Consulte:
Para definir as informações sobre aplicativos manualmente

• Pesquisar o aplicativo na lista de aplicativos aprendidos.
Os aplicativos da lista de aplicativos reconhecidos são os que os computadores-cliente de sua rede executam.
Consulte:
Para procurar aplicativos na lista de aplicativos reconhecidos

Como definir informações sobre aplicativos
1. Para definir as informações sobre os aplicativos manualmente, no console, abra uma Política de firewall.

2. Na página Políticas de firewall, em Configurações do Windows, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, na página Políticas de firewall, clique em Regras.

3. Na guia Regras, na lista Regras, clique com o botão direito do mouse no campo Aplicativo para obter a regra que
deseja mudar e clique em Editar.

4. Na caixa de diálogo Lista de aplicativos, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Adicionar aplicativo, preencha um ou mais dos campos a seguir:

• Nome do arquivo, que pode incluir o caminho do arquivo
• Descrição do arquivo

Esse campo é usado para fins de exibição somente. Não funciona como uma condição de correspondência.
• Tamanho do arquivo, em bytes
• Data da última alteração do aplicativo
• Impressão digital de arquivos

NOTE

A monitoração de aplicativos da rede deve ser ativada para definir uma regra de firewall pelo tamanho
do arquivo, pela data da última modificação ou pela impressão digital de arquivos. Se a monitoração de
aplicativos da rede estiver desativada, o processamento da regra ignorará todos os campos, com exceção
de Nome do arquivo.

6. Clique em OK para adicionar as condições do aplicativo.

7. Clique em Ok para salvar a lista do aplicativo.

8. Para pesquisar aplicativos na lista de aplicativos reconhecidos, na página Políticas de firewall, clique em Regras.

9. Na guia Regras, selecione uma regra, clique com o botão direito no campo Aplicativo e clique em Editar.

10. Na caixa de diálogo Lista de aplicativos, clique em Adicionar de.

11. Na caixa de diálogo Procurar aplicativos, procure um aplicativo.

12. Na tabela Resultados da consulta, para adicionar o aplicativo à lista Aplicativos, selecione o aplicativo, clique em
Adicionar e clique em seguida em OK.

13. Clique em Fechar.

14. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Como editar uma política
• Sobre acionadores do aplicativo de regras de firewall
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Bloqueio dos aplicativos em rede que podem estar sob ataque

O Monitoramento de aplicativo de rede rastreia o comportamento do aplicativo no registro de segurança. Se o conteúdo
de um aplicativo for modificado com muita frequência, será provável que ele tenha sido atacado por um Cavalo de Troia,
e o computador cliente não estará seguro. Se o conteúdo de um aplicativo for modificado raramente, será provável que
um patch tenha sido instalado, e o computador cliente estará seguro. Você pode usar estas informações para criar uma
regra de firewall que permita ou bloqueie um aplicativo.

Você pode configurar o cliente para detectar e monitorar qualquer aplicativo que está sendo executado no computador-
cliente e que está em rede. Os aplicativos de rede enviam e recebem tráfego. O cliente detecta se o conteúdo de um
aplicativo é alterado.

Se houver suspeita de que um Cavalo de Troia atacou um aplicativo, você poderá usar o monitoramento de aplicativo
de rede para configurar o cliente para bloquear o aplicativo. Também é possível configurar o cliente para perguntar aos
usuários se desejam permitir ou bloquear o aplicativo.

O conteúdo de um aplicativo é alterado pelos seguintes motivos:

• Um Cavalo de Troia atacou o aplicativo.
• O aplicativo foi atualizado com uma nova versão ou com uma atualização.

Você pode adicionar aplicativos à lista para que o cliente não os monitore. Você pode excluir os aplicativos que considere
seguros contra um ataque de Cavalo de Troia, mas que tenham atualizações de patches frequentes e automáticas.

Você também pode desejar minimizar o número de notificações pedindo aos usuários para permitir ou bloquear um
aplicativo de rede.

Para bloquear os aplicativos em rede que podem estar sob ataque
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione um grupo e clique em seguida em Políticas.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações independentes do local, clique em Monitoramento de aplicativo
de rede.

4. Na caixa de diálogo Monitoramento de aplicativos de rede para nome do grupo , clique em Ativar o
monitoramento de aplicativo de rede.

5. Na lista suspensa Quando for detectada uma modificação no aplicativo, selecione a ação que o firewall deve
executar no aplicativo que está sendo executado no cliente:

Perguntar Solicita ao usuário permitir ou bloquear o aplicativo.
Bloquear o tráfego Bloqueia a execução do aplicativo.
Permitir e registrar Permite que o aplicativo seja executado e registra as informações no registro de segurança.

O firewall realiza esta ação somente nos aplicativos que foram modificados.
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6. Se você selecionou Perguntar, clique em Texto adicional.

7. Na caixa de diálogo Texto adicional, digite o texto que deseja exibir na mensagem padrão e, depois, clique em OK.

8. Para excluir um aplicativo do monitoramento, na Lista de aplicativos não monitorados, execute uma das seguintes
ações:

Para definir um aplicativo
manualmente

Clique em Adicionar, preencha um ou mais campos e clique em OK.

Para definir um aplicativo
de uma lista de
aplicativos reconhecidos

Clique em Adicionar de.
A lista de aplicativos reconhecidos monitora tanto aplicativos de rede quanto os não conectados. Você
deve selecionar aplicativos de rede somente na lista de aplicativos reconhecidos. Depois de adicionar
aplicativos à Lista de aplicativos não monitorados, você poderá ativá-los, desativá-los, editá-los ou
excluí-los.

9. Selecione a caixa ao lado do aplicativo para ativá-lo; desmarque a caixa para desativá-lo.

10. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Para notificar usuários sobre o bloqueio do acesso a um aplicativo
• Sobre acionadores do aplicativo de regras de firewall
• Como pesquisar informações sobre os aplicativos executados pelos computadores
• Como coletar informações sobre os aplicativos executados nos computadores cliente

Para notificar usuários sobre o bloqueio do acesso a um aplicativo

Você pode enviar aos usuários uma notificação de que um aplicativo que eles querem acessar está bloqueado. Essa
notificação é exibida nos computadores dos usuários.

NOTE

A ativação de notificações demais pode não apenas sobrecarregar seus usuários, mas também alarmá-los.
Tenha cuidado ao ativar notificações.

Como notificar os usuários sobre o bloqueio do acesso a um aplicativo
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Políticas de firewall, clique em Regras.

3. Na guia Notificações, marque Exibir notificação no computador quando o cliente bloquear um aplicativo e,
opcionalmente, adicione uma mensagem personalizada.

4. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Como configurar notificações de cliente para prevenção contra intrusões e mitigação de explorações da memória
• Como configurar notificações do administrador

Sobre acionadores de host da regra de firewall
Você especifica o host em ambos os lados da conexão de rede descrita quando define os acionadores do host.

Normalmente, o que expressa a relação entre os hosts é a origem ou o destino de uma conexão de rede.
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Você pode definir a relação entre hosts de uma das seguintes maneiras:

Origem e destino O host de origem e o host de destino dependem da direção do tráfego. Em um caso o computador-cliente
local pode ser a origem, enquanto em outro caso o computador remoto pode ser a origem.
A relação entre a origem e o destino é mais comumente usada em firewalls baseados em rede.

Local e remoto O host local é sempre o computador-cliente local e o host remoto é sempre um computador remoto em outro
local da rede. Esta expressão do relacionamento do host independe da direção do tráfego.
A relação local-remoto é usada mais comumente em firewalls baseados em hosts e é uma maneira mais
simples de se observar o tráfego.

Você pode definir vários hosts de origem e vários hosts de destino.

O diagrama a seguir ilustra o relacionamento de origem e de destino com relação à direção do tráfego.

O diagrama a seguir ilustra o relacionamento do host local e host remoto com relação à direção do tráfego.
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As relações são avaliadas pelos seguintes tipos de indicações:

Os hosts que você define em ambos os lados da conexão
(entre a fonte e o destino)

Expressão OR

Hosts selecionados Expressão AND

Por exemplo, considere uma regra que define um único host local e vários hosts remotos. Enquanto o firewall examina os
pacotes, o host local deve corresponder ao endereço IP de relevância. Entretanto, os lados do endereço que se opõem
devem corresponder a qualquer host remoto. Por exemplo, você pode definir uma regra que permita a comunicação
HTTP entre o host local, Yahoo.com ou Google.com. A regra única equivale a duas regras.

Mais informações

• Como adicionar grupos de hosts
• Como bloquear o tráfego em um servidor específico
• Como gerenciar regras de firewall

Como adicionar grupos de hosts
Um grupo de hosts é um conjunto de nomes de domínio de DNS, nomes de host de DNS, endereços IP, intervalos de IP,
endereços MAC ou sub-redes agrupados em um único nome. O objetivo dos grupos de host é de eliminar a necessidade
de digitar novamente os endereços e nomes de host. Por exemplo, você pode adicionar vários endereços IP em uma
regra de firewall, um por vez. Ou então, pode adicionar vários endereços IP em um grupo de host e, então, adicionar o
grupo na regra de firewall.

À medida que incorpora grupos de host, você deve descrever onde os grupos são usados. Se posteriormente você
decidir excluir um grupo de host, será necessário primeiro remover o grupo de todas as regras de firewall que fazem
referência a ele.

Quando um grupo de host for adicionado, ele será exibido na parte inferior da lista Hosts. Você pode acessar a lista
Hosts no campo Host em uma regra de firewall.

Para adicionar grupos de hosts
1. No console, clique em Políticas.

2. Expanda Componentes das políticas e clique em Grupos de host.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar um grupo de host.

4. Na caixa de diálogo Grupo de host, digite um nome e, em seguida, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Host, na lista suspensa Tipo, selecione um host.

6. Digite as informações apropriadas para cada tipo de host.

7. Clique em OK.

8. Se necessário, adicione mais hosts.

9. Clique em OK.

Mais informações

Sobre acionadores de host da regra de firewall

Sobre os acionadores dos serviços de rede da regra de firewall
Os serviços de rede permitem que computadores em rede enviem e recebam mensagens, compartilhem arquivos e
imprimam. Um serviço de rede usa um ou mais protocolos ou portas para passar por um determinado tipo de tráfego. Por
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exemplo, o serviço HTTP usa portas 80 e 443 no protocolo TCP. É possível criar uma regra de firewall que permita ou
bloqueie os serviços de rede. Um acionador de serviço de rede identifica um ou mais protocolos de rede significativos em
relação ao tráfego da rede descrito.

Ao definir os acionadores de serviço baseados em TCP ou UDP, você identifica as portas em ambos os lados da conexão
de rede descrita. As portas normalmente são atribuídas como origem ou destino de uma conexão de rede.

Mais informações

• Como adicionar serviços de rede à lista dos serviços de rede padrão
• Para permitir que clientes procurem arquivos e impressoras na rede
• Como gerenciar regras de firewall

Como adicionar serviços de rede à lista dos serviços de rede padrão
Os serviços de rede permitem que computadores em rede enviem e recebam mensagens, compartilhem arquivos e
imprimam. É possível criar uma regra de firewall que permita ou bloqueie os serviços de rede.

A lista de serviços de rede elimina a necessidade de redigitar protocolos e portas para as regras de firewall que você cria
para bloquear ou permitir serviços de rede. Quando você criar uma regra de firewall, será possível selecionar um serviço
de rede de uma lista padrão de serviços de rede de uso geral. Você pode adicionar serviços de rede à lista padrão.
Porém, é necessário estar familiarizado com o tipo de protocolo e as portas que ele usa.

NOTE

IPv4 e IPv6 são os dois protocolos de camada de rede usados na internet. Se você instalar o cliente nos
computadores que executam o Windows Vista, a lista Regras conterá várias regras padrão que bloqueiam
o tipo IPv6 do protocolo Ethernet. Se você remover as regras padrão, será necessário criar uma regra que
bloqueie o IPv6.

NOTE

Você pode adicionar um serviço de rede personalizado através de uma regra de firewall. Entretanto, esse
serviço de rede não será adicionado à lista padrão. Não é possível acessar o serviço personalizado de rede de
nenhuma outra regra.

Para adicionar serviços de rede à lista dos serviços de rede padrão
1. No console, clique em Políticas.

2. Expanda Componentes das políticas e clique em Serviços de rede.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar um serviço de rede.

4. Na caixa de diálogo Serviço de rede, digite um nome para o serviço e clique em Adicionar.

5. Selecione um protocolo da lista suspensa Protocolo.

As opções se alteram com base no protocolo que você selecionou.

6. Digite nos campos apropriados e clique em OK.

7. Acrescente um ou mais protocolos adicionais, se for necessário.

8. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Sobre os acionadores dos serviços de rede da regra de firewall
• Para controlar se os computadores em rede podem compartilhar mensagens, arquivos e impressão
• Para permitir que clientes procurem arquivos e impressoras na rede
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Sobre acionadores do adaptador de rede da regra de firewall
Você pode definir uma regra de firewall que bloqueie ou permita que o tráfego passe (seja transmitido ou recebido) por
um adaptador de rede.

Quando definir um tipo particular de adaptador, saiba como esse adaptador deve ser usado. Por exemplo, se uma
regra permite tráfego de saída HTTP de adaptadores Ethernet, então HTTP tem permissão em todos os adaptadores
instalados do mesmo tipo. A única exceção ocorre quando você também especificar endereços de host locais. O
computador-cliente pode usar servidores de vários NIC e estações de trabalho que liguem dois ou mais segmentos de
rede. No caso de controle de tráfego relativo a um adaptador particular, deve ser usado o esquema de endereços de
cada segmento em vez do adaptador por si só.

A lista de adaptadores de rede elimina a necessidade de digitar novamente os tipos de adaptadores para regras de
firewall. Em vez disso, quando você criar uma regra de firewall, será possível selecionar um adaptador de rede de uma
lista padrão de adaptadores de rede de uso geral. Você pode adicionar adaptadores de rede à lista padrão.

Você pode selecionar um adaptador de rede em uma lista padrão compartilhada pelas regras e políticas de firewall. Os
adaptadores mais comuns são incluídos na lista padrão, na lista Componentes das políticas.

NOTE

Você pode adicionar um adaptador de rede personalizado usando uma regra de firewall. Entretanto,
esse adaptador de rede não será adicionado à lista padrão. Não é possível acessar o adaptador de rede
personalizado de nenhuma outra regra.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Como adicionar um adaptador de rede personalizado à lista do adaptador de rede
• Controle do tráfego que passar por um adaptador de rede

Como adicionar um adaptador de rede personalizado à lista do adaptador de rede
Você pode aplicar uma regra de firewall separada para cada adaptador de rede. Por exemplo, talvez você queira
bloquear tráfego através de um VPN em um local de escritório, mas não em um local doméstico.

Você pode selecionar um adaptador de rede em uma lista padrão compartilhada pelas regras e políticas de firewall. Os
adaptadores mais comuns são incluídos na lista padrão, na lista Componentes das políticas. Use a lista padrão para
que não seja preciso digitar novamente cada adaptador de rede para cada regra criada.

A lista de adaptadores de rede elimina a necessidade de digitar novamente os adaptadores para regras de firewall.
Quando você criar uma regra de firewall, será possível selecionar um adaptador de rede de uma lista padrão de
adaptadores de rede de uso geral. Você pode adicionar adaptadores de rede à lista padrão.

NOTE

Você pode adicionar um adaptador de rede personalizado usando uma regra de firewall. Entretanto,
esse adaptador de rede não será adicionado à lista padrão. Não é possível acessar o adaptador de rede
personalizado de nenhuma outra regra.

Para adicionar um adaptador de rede personalizado para a lista do adaptador de rede
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1. No console, clique em Políticas > Componentes das políticas > Adaptadores de rede.

2. Em Tarefas, clique em Adicionar um adaptador de rede.

3. Na caixa de diálogo Adaptador de rede, na lista suspensa Tipo de adaptador, selecione um adaptador.

4. Opcionalmente, no campo Nome do adaptador, digite uma descrição.

5. Na caixa de texto Identificação do adaptador, digite o nome da marca do adaptador, levando em conta as letras
maiúsculas e minúsculas.

Para localizar o nome da marca do adaptador, abra uma linha de comando no cliente e, depois, digite o texto a seguir:

ipconfig/all.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar regras de firewall
• Sobre acionadores do adaptador de rede da regra de firewall
• Controle do tráfego que passar por um adaptador de rede

Para importar e exportar regras de firewall
É possível exportar e importar regras e configurações de firewall de outra política de firewall para que não seja
necessário criá-las novamente. Por exemplo, você pode importar um conjunto parcial de regras de uma política para
outra. Para importar regras, primeiro é necessário exportá-las para um arquivo .dat e ter acesso ao mesmo.

As regras serão adicionadas na mesma ordem em que estão relacionadas na política pai em relação à linha azul. Depois,
é possível alterar a ordem de processamento.

Como importar e exportar regras de firewall
1. Para exportar regras de firewall, no console, abra uma Política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

3. Na lista Regras, selecione as regras que deseja exportar, clique com o botão direito do mouse e clique em Exportar.

4. Na caixa de diálogo Exportar política, localize um diretório onde salvar o arquivo .dat, digite um nome de arquivo e
clique em Exportar.

5. Para importar regras de firewall, no console, abra uma Política de firewall.

6. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

7. Clique com o botão direito do mouse na lista Regras e clique em Importar.

8. Na caixa de diálogo Importar política, localize o arquivo .dat que contém as regras de firewall a serem importadas e
clique em Importar.

9. Na caixa de diálogo Entrada, digite o novo nome para a política e clique em OK.

10. Clique em OK.

Mais informações
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• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall
• Sobre a regra de firewall, a configuração de firewall e a ordem de processamento da prevenção contra intrusões

Como importar ou exportar regras de firewall no cliente
É possível compartilhar as regras com outro cliente do Symantec Endpoint Protection para que não seja necessário criá-
las novamente. Você pode exportar as regras de outra máquina e importá-las para seu computador. Ao importar regras,
elas são sobrescritas no final da lista de regras de firewall. Regras importadas não são sobrescritas a regras existentes,
mesmo quando uma regra importada é idêntica a uma regra existente.

As regras exportadas e importadas são salvas em um arquivo .sar.

Para exportar regras de firewall no cliente

1. No cliente, na barra lateral, clique em Status.
2. Ao lado de Mitigação de explorações do host e da rede, clique em Opções > Configurar regras de firewall.
3. Na caixa de diálogo Configurar regras de firewall, selecione a regra que deseja exportar.
4. Clique com o botão direito do mouse nas regras e clique em Exportar regras selecionadas.
5. Na caixa de diálogo Exportar, digite o nome do arquivo e clique em Salvar.
6. Clique em OK.

Para importar regras de firewall no cliente
1. No cliente, na barra lateral, clique em Status.

2. Ao lado de Mitigação de explorações do host e da rede, clique em Opções > Configurar regras de firewall.

3. Na caixa de diálogo Configurar regras de firewall, clique com o botão direito do mouse na lista de regras de firewall
e em Importar regra.

4. Na caixa de diálogo Importar, localize o arquivo no formato .sar que contém as regras que você deseja importar.

5. Clique em Abrir.

6. Clique em OK.

Personalização das regras de firewall
Quando uma Política de firewall é criada, ela inclui várias regras padrão. Você pode modificar um ou vários componentes
da regra, conforme a necessidade.
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Table 92: Componentes de uma regra de firewall

Ações Os parâmetros de ação especificam que ações o firewall realizará quando uma regra for correspondida com êxito.
Se a regra for correspondida e selecionada em resposta a um pacote recebido, o firewall realizará todas as ações. O
firewall permite ou bloqueia o pacote e realiza ou não seu log. A regra especifica o acesso à rede se o firewall permite
o tráfego. A regra especifica que o tráfego não tem acesso à rede se o firewall bloquear o tráfego.
As ações são:
• Permitir

O firewall permite a conexão de rede.
• Bloquear

O firewall bloqueia a conexão de rede.

Note: O firewall do cliente Mac monitora pacotes, mas não os registra em log.

Note:  Esta nota se aplica somente a partir da versão 14.2.

Acionadores Quando o firewall avalia a regra, todos os acionadores devem ser verdadeiros para que ocorra uma correspondência
positiva. Se qualquer acionador não for verdadeiro em relação ao pacote atual, o firewall não poderá aplicar a regra. É
possível combinar as definições de acionamento para formar regras mais complexas, como identificar um protocolo em
particular em relação a um endereço específico de destino.
Os acionadores são:
• Aplicativo

Quando o aplicativo for o único acionador definido em uma regra de tráfego permitido, o firewall permitirá que
o aplicativo execute qualquer operação de rede. O aplicativo é o valor significativo, não as operações de rede
realizadas por ele. É possível definir acionadores adicionais para descrever protocolos e hosts de rede específicos
com os quais a comunicação é permitida. Consulte:
Sobre acionadores do aplicativo de regras de firewall

• Host
Ao definir acionadores de host, você especifica o host nos dois lados da conexão da rede descrita.
Normalmente, o que expressa a relação entre os hosts é a origem ou o destino de uma conexão de rede.Consulte:
Sobre acionadores de host da regra de firewall

• Serviços de rede
Um acionador de serviço de rede identifica um ou mais protocolos de rede significativos em relação ao tráfego da
rede descrito.
O computador-host local sempre possui a porta local e o computador remoto sempre possui a porta remota. Esta
expressão do relacionamento da porta independe da direção do tráfego.Consulte:
Sobre os acionadores dos serviços de rede da regra de firewall

• Adaptador de rede
Se um trigger de adaptador de rede for definido, a regra será relevante somente para o tráfego transmitido ou
recebido usando o tipo de adaptador especificado. É possível especificar qualquer adaptador ou aquele que está
atualmente associado ao computador-cliente.Consulte:
Sobre acionadores do adaptador de rede da regra de firewall

Condições As condições da regra consistem no agendamento da regra e no estado da proteção de tela.
Os parâmetros condicionais não descrevem um aspecto de uma conexão de rede. Em vez disso, os parâmetros
condicionais determinam o estado de ação de uma regra. Será possível definir um agendamento ou identificar um
estado do protetor de tela que dita quando uma regra for considerada ativa ou inativa. Os parâmetros condicionais são
opcionais e, caso não sejam configurados, não serão significativos. O firewall não avalia regras inativas.

Notificações As configurações de log permitem especificar se o servidor criará uma entrada de log ou enviará uma mensagem de e-
mail quando um evento do tráfego corresponder aos critérios que foram definidos para essa regra.
A configuração de gravidade permite especificar o nível de gravidade da violação da regra.

Para personalizar as regras de firewall
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1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

3. Na guia Regras, na lista Regras, no campo Ativado, assegure-se de que a caixa esteja selecionada para ativar a
regra; desmarque a caixa para desativar a regra.

O Symantec Endpoint Protection apenas processará as regras que você ativar. Todas as regras estão ativadas por
padrão.

4. Clique duas vezes no campo Nome e digite um nome exclusivo para a regra de firewall.

5. Clique com o botão direito do mouse no campo Ação e selecione a ação que você deseja que o Symantec Endpoint
Protection execute se a regra for acionada.

6. No campo Aplicativo, defina um aplicativo.Consulte:

Como definir informações sobre aplicativos

7. No campo Host especifique um acionador do host.Consulte:

Como bloquear o tráfego em um servidor específico

8. Além de especificar um acionador do host, você também pode especificar o tráfego que tem permissão para acessar
sua sub-rede local.Consulte:

Como permitir tráfego específico apenas para a sub-rede local

9. No campo Serviço, especifique um acionador do serviço de rede.Consulte:

Para controlar se os computadores em rede podem compartilhar mensagens, arquivos e impressão

10. No campo Log, especifique quando você deseja que o Symantec Endpoint Protection envie uma mensagem de email
para você quando esta regra de firewall for violada.Consulte:

Como configurar notificações para violações da regra de firewall

11. Clique com o botão direito do mouse no campo Gravidade e selecione o nível de gravidade de violação da regra.

12. Na coluna Adaptador, especifique um acionador do adaptador para a regra.Consulte:

Controle do tráfego que passar por um adaptador de rede

13. Na coluna Hora, especifique os períodos de tempo em que esta regra será ativada.

14. Clique com o botão direito do mouse no campo Proteção de tela e especifique em qual estado a proteção de tela do
computador cliente deve estar para que a regra seja ativada.

O campo Criado em não é editável. Se a política for compartilhado, o termo Compartilhado aparecerá. Se a política
não for compartilhada, o campo exibirá o nome do grupo ao qual a política não compartilhada está atribuída.

15. Clique com o botão direito do mouse no campo Descrição, clique em Editar, digite uma descrição opcional para a
regra e clique em OK.

16. Após concluir a configuração da regra, clique em OK.

Mais informações

• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como gerenciar regras de firewall
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Como bloquear o tráfego em um servidor específico

Para bloquear o tráfego em um servidor específico, bloqueie o tráfego pelo endereço IP, e não pelo nome de domínio ou
nome do host. Do contrário, o usuário poderá acessar com o endereço IP equivalente ao nome do host.

Para bloquear o tráfego bidirecional de um servidor específico
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, clique em Regras.

3. Na guia Regras, na lista Regras, selecione a regra que você deseja editar, clique com o botão direito do mouse no
campo Host e clique em Editar.

4. Na caixa de diálogo Lista de hosts, execute uma das seguintes ações:

• Clique em Origem/Destino.
• Clique em Local/Remoto.

5. Realize uma destas tarefas:

Para selecionar um tipo de host
na lista suspensa Tipo

Realize essas tarefas:
• Nas tabelas de Origem e destino ou Local e remoto, clique em Adicionar.
• Na caixa de diálogo Host, selecione um tipo de host na lista suspensa Tipo e digite as

informações apropriadas para cada tipo de host.
• Clique em OK.

O host que você criou é ativado automaticamente.

Para selecionar um grupo de
hosts

Na caixa de diálogo Lista de hosts , execute uma das seguintes ações:
• Clique em Origem/Destino.
• Clique em Local/Remoto.
Em seguida, na caixa de diálogo Lista de hosts, selecione a caixa na coluna Ativado para
qualquer grupo de hosts que você queira adicionar à regra.

6. Se necessário, adicione mais hosts.

7. Clique em OK para retornar à lista Regras.

Mais informações

• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall
• Como adicionar grupos de hosts

Como permitir tráfego específico apenas para a sub-rede local

Você pode criar uma regra de firewall que permite tráfego específico apenas em sua sub-rede local. Esta regra de firewall
aplica-se sempre para seu endereço IP local da sub-rede, independentemente do endereço. Portanto, mesmo se você
mudar seu endereço IP local da sub-rede, você nunca terá que modificar esta regra para o endereço novo.

Por exemplo, é possível criar esta regra pra permitir tráfego para a porta 80 apenas na sub-rede local,
independentemente do endereço IP local da sub-rede.

Para permitir tráfego específico apenas para a sub-rede local
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.
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3. Na guia Regras, na tabela Regras de firewall, procure a regra que deseja editar.

4. Clique duas vezes na coluna Host da regra para a qual você deseja criar uma condição de tráfego de sub-rede local.

5. No tipo de hosts para os quais esta regra se aplica (Local ou Remoto), clique em Adicionar.

6. Clique na lista suspensa Tipo de endereço e selecione uma destas opções:

• Windows: Sub-rede local
• Mac: Sub-rede

7. Clique em OK e clique em seguida em OK novamente para fechar a caixa de diálogo Lista de hosts.

Mais informações

Como personalizar as regras de firewall

Como controlar se os computadores em rede podem compartilhar mensagens, arquivos e impressão

Os serviços de rede permitem que computadores em rede enviem e recebam mensagens, arquivos compartilhados e
impressão. É possível criar uma regra de firewall que permita ou bloqueie os serviços de rede.

Você pode adicionar um serviço de rede personalizado através de uma regra de firewall. Entretanto, esse serviço de rede
não será adicionado à lista padrão. Não é possível acessar o serviço personalizado de nenhuma outra regra.

Para controlar se os computadores em rede podem compartilhar mensagens, arquivos e impressão
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

3. Na guia Regras, na lista Regras, selecione a regra que deseja editar, clique com o botão direito do mouse no campo
Serviço e clique em Editar.

4. Na caixa de diálogo Lista de serviços, selecione a caixa ao lado de cada serviço que você deseja que acione a
regra.

5. Para adicionar um serviço adicional somente para a regra selecionada, clique em Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Protocolo, selecione um protocolo na lista suspensa Protocolo.

7. Preencha os campos adequados.

8. Clique em OK.

9. Clique em OK.

10. Clique em OK.

Mais informações

• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall
• Sobre os acionadores dos serviços de rede da regra de firewall
• Como adicionar serviços de rede à lista dos serviços de rede padrão

Para permitir que clientes procurem arquivos e impressoras na rede

Você pode ativar o cliente para compartilhar seus arquivos ou para procurar arquivos e impressoras compartilhados
na rede local. Para impedir ataques baseados em rede, convém não desativar o compartilhamento de arquivos e
impressoras de rede.
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Você ativa o compartilhamento de arquivos e impressoras de rede adicionando regras de firewall. As regras de firewall
permitem o acesso às portas para procurar e compartilhar arquivos e impressoras. Você cria uma regra de firewall para
que o cliente possa compartilhar arquivos. Você cria uma segunda regra de firewall de modo que o cliente possa procurar
outros arquivos e impressoras.

As configurações funcionam de maneira diferente com base no tipo de controle que você especifica para seu cliente, da
seguinte forma:

Controle do cliente ou controle misto Os usuários no cliente Windows podem ativar essas configurações automaticamente
definindo-as na Mitigação de explorações do host e da rede.
Os usuários no cliente Mac somente podem ativar ou desativar o firewall.

Controle misto Uma regra de firewall do servidor que especifica que este tipo de tráfego pode sobrepor essas
configurações no Windows.
Todas as regras de firewall são regras de firewall do servidor em um Mac.

Controle do servidor Estas configurações não estão disponíveis no cliente.

Como permitir que clientes Windows procurem arquivos e impressoras na rede (Opção 1)

1. No console, abra uma política de firewall.
2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows, clique em Regras.
3. Na guia Regras, na lista Regras, selecione a regra que deseja editar, clique com o botão direito do mouse no campo

Serviço e clique em Editar.
4. Na caixa de diálogo Lista de serviços, clique em Adicionar.
5. Na caixa de diálogo Protocolo, na lista suspensa Protocolo, clique em TCP e em Local/Remoto.
6. Realize uma destas tarefas:

Para permitir que clientes
procurem arquivos e impressoras
na rede

Na lista suspensa Porta remota, digite 88, 135, 139, 445.

Para ativar outros computadores
para procurar arquivos no cliente

Na lista suspensa Porta local, digite 88, 135, 139, 445.

7. Clique em OK.
8. Na caixa de diálogo Lista de serviços, clique em Adicionar.
9. Na caixa de diálogo Protocolo, na lista suspensa Protocolo, clique em UDP.
10. Realize uma destas tarefas:

Para permitir que clientes
procurem arquivos e impressoras
na rede

Na lista suspensa Porta local, digite 137, 138.
Na lista suspensa Porta remota, digite 88.

Para ativar outros computadores
para procurar arquivos no cliente

Na lista suspensa Porta local, digite 88, 137, 138.

11. Clique em OK.
12. Na caixa de diálogo Lista de serviços, certifique-se de que os dois serviços estejam ativados e clique em OK.
13. Na guia Regras, certifique-se de que o campo Ação esteja definido como Permitir.
14. Após concluir a configuração da política, clique em OK.

Como permitir que clientes Mac procurem arquivos e impressoras na rede (Opção 2)
1. No console, abra uma política de firewall.

NOTE

O firewall do Mac está disponível a partir da versão 14.2.
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2. Na página Política de firewall, em Configurações do Mac, clique em Regras.

3. Na guia Regras, na lista Regras, selecione a regra que deseja editar, clique com o botão direito do mouse no campo
Serviço e clique em Editar.

4. Na caixa de diálogo Lista de serviços, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Protocolo, na lista suspensa Protocolo, clique em TCP e em Local/Remoto.

6. Para permitir que outros computadores procurem arquivos no cliente, na lista suspensa Porta local, digite 139 e 445.

Solicitações de saída para procurar na rede do Mac são ativadas por padrão.

7. Clique em OK.

8. Na caixa de diálogo Lista de serviços, certifique-se de que o novo serviço está ativado e clique em OK.

9. Na guia Regras, certifique-se de que o campo Ação esteja definido como Permitir.

10. Após concluir a configuração da política, clique em OK.

A descoberta de impressora em Macs é feita através do serviço Bonjour, que é aberto por padrão. Você não precisará
configurar uma regra personalizada para o serviço Bonjour.

Mais informações

• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall

Configuração de notificações para violações da regra de firewall

Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection para enviar uma mensagem de e-mail sempre que o firewall
detectar uma violação de regra, um ataque ou um evento. Por exemplo, você pode ser informado quando um cliente
bloquear o tráfego recebido de um endereço IP específico.

Para configurar notificações para violações da regra de firewall
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configurações do Mac, clique em Regras.

Para versões anteriores à 14.2, não existe a opção de Configurações do Mac.

3. Na guia Regras, selecione uma regra, clique com o botão direito do mouse no campo Registro em log e execute
uma ou mais das seguintes tarefas:

Para enviar uma
mensagem de e-mail
quando uma regra de
firewall for acionada

Marque Enviar alerta de email.

Para gerar um evento de
log quando uma regra de
firewall for acionada

Nas regras do Windows, marque Gravar em log de tráfego e Gravar em log de pacote.
Nas regras do Mac, marque Gravar em log de tráfego.

4. Quando concluir a configuração dessa política, clique em OK.

5. Configure um alerta de segurança.

6. Configure um servidor de emails.

7. Clique em OK.

Mais informações
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• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall
• Como configurar notificações do administrador

Controle do tráfego que passar por um adaptador de rede

Quando você definir um acionador do adaptador de rede, a regra será relevante apenas para o tráfego que o adaptador
especificado transmite ou recebe.

Você pode adicionar um adaptador de rede personalizado usando uma regra de firewall. Entretanto, esse adaptador não
será adicionado à lista compartilhada. Não é possível acessar o adaptador personalizado de nenhuma outra regra.

Para controlar o tráfego que passar por um adaptador de rede
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows, clique em Regras.

3. Na guia Regras, na lista Regras, selecione a regra que deseja editar, clique com o botão direito do mouse no campo
Adaptador e clique em Mais adaptadores.

4. Na caixa de diálogo Adaptador de rede, execute uma das seguintes ações:

Para acionar a regra a qualquer adaptador (mesmo se não estiver
listado)

Clique em Aplicar esta regra a todos os adaptadores e vá para
a etapa 7.

Para acionar a regra para adaptadores selecionados Clique em Aplicar esta regra aos seguintes adaptadores.
Em seguida, selecione a caixa ao lado de cada adaptador que
você queira que acione a regra.

5. Para adicionar um adaptador personalizado apenas para a regra selecionada, execute as tarefas a seguir:

• Clique em Adicionar.
• Na caixa de diálogo Adaptador de rede, selecione o tipo de adaptador e digite o nome de sua marca no campo

de texto Identificação do adaptador.

6. Clique em OK.

7. Clique em OK.

8. Clique em OK.

Mais informações

• Como adicionar uma nova regra de firewall
• Como personalizar as regras de firewall
• Sobre acionadores do adaptador de rede da regra de firewall

Como definir as configurações de firewall para controle misto
Você pode configurar o cliente de modo que os usuários não tenham nenhum controle, controle total ou controle limitado
sobre configurações de firewall que eles podem configurar.

Para o firewall do Mac, o usuário não pode criar regras de firewall ou alterar as configurações, independentemente das
configurações de interface de usuário do cliente. As opções não aparecem na interface do usuário do cliente nunca.

Controle do servidor No Windows, o usuário não pode criar nenhuma regra de firewall ou ativar configurações de firewall.
No Mac, o usuário não pode ativar ou desativar o firewall.

Controle do cliente No Windows, o usuário pode criar regras de firewall e ativar todas as configurações de firewall.
No Mac, o usuário pode ativar e desativar o firewall.
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Controle misto No Windows, o usuário pode criar regras de firewall. Você decide quais configurações de firewall o usuário
pode ativar.
No Mac, você decide se o usuário pode ativar ou desativar o firewall.

NOTE

O firewall somente está disponível para o cliente Mac a partir da versão 14.2.

Para configurar definições de firewall para controle misto
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Exibir clientes, selecione o grupo com o nível de controle de usuário que você quer modificar.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações específicas do local, em um local, expanda Configurações
específicas de local.

4. À direita de Configurações de controle de interface de usuário cliente, clique em Tarefas > Editar
configurações.

5. Na caixa de diálogo Configurações do modo controle, clique em Controle misto e, em seguida, em Personalizar.

6. Na guia Configurações de controle de cliente/servidor, sob a categoria Política de firewall, execute um destes
procedimentos:

• Para disponibilizar uma configuração de cliente para configuração dos usuários, clique em Cliente.
• Para configurar uma configuração de cliente, clique em Servidor.

7. Clique em OK.

8. Clique em OK.

9. Para cada configuração de firewall que você define para Servidor, ative ou desative a configuração na política de
firewall.

Mais informações

• Como gerenciar a proteção de firewall
• Como ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra

Para ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra
Você pode ativar as opções que permitem automaticamente a comunicação entre determinados serviços de rede.
Assim, você não tem que definir as regras que permitem explicitamente esses serviços. É possível também ativar as
configurações de tráfego para detectar e bloquear o tráfego que se comunica por meio de NetBIOS e anéis de token.

Você pode permitir solicitações de saída e respostas de entrada para as conexões de rede que estão configuradas para
usar tráfego DHCP, DNS e WINS.

Os filtros permitem que clientes DHCP, DNS ou WINS recebam um endereço IP de um servidor. Protege também os
clientes contra ataques da rede com as seguintes condições:

Se o cliente enviar uma
solicitação ao servidor

O cliente aguardará cinco segundos para permitir uma resposta de entrada.

Se o cliente não enviar
uma solicitação ao
servidor

Cada filtro não permitirá o pacote.

Quando você ativar essas opções, o Symantec Endpoint Protection permitirá o pacote se uma solicitação for feita; não
bloqueia pacotes. Você deve criar uma regra de firewall para bloquear pacotes.
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NOTE

Para fazer as configurações no controle misto, você também deve ativar essas configurações na caixa de
diálogo Configurações de controle misto da interface de usuário do cliente.

Para ativar comunicações para serviços de rede em vez de adicionar uma regra
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, em Configurações do Windows ou Configuração do Mac, clique em Regras
integradas.

Para versões anteriores à 14.2, essas configurações são apenas para Windows.

3. Marque as opções que você deseja ativar.

4. Clique em OK.

5. Caso seja solicitado, atribua um local para a política.

Mais informações

• Como criar uma política de firewall
• Como editar uma política
• Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

Bloqueio automático de conexões a um computador invasor
Se o cliente do Symantec Endpoint Protection detectar um ataque na rede, poderá bloquear automaticamente a
conexão para assegurar que o computador cliente fique protegido. O cliente aciona uma resposta ativa, que bloqueia
automaticamente toda a comunicação recebida e enviada pelo computador invasor por um período definido. O endereço
IP do computador invasor é bloqueado para um único local.

O endereço IP do invasor é registrado no log de segurança. Você pode desbloquear um ataque cancelando um endereço
IP específico ou cancelando todas as respostas ativas.

Se você definir o cliente para controle misto, poderá especificar se a configuração estará disponível no cliente para que o
usuário a ative. Se não estiver disponível, você terá de ativá-la na caixa de diálogo Configurações de controle misto da
interface de usuário do cliente.

Assinaturas IPS atualizadas, assinaturas de negação de serviço atualizadas, verificações de portas e spoofing de MAC
também acionam a resposta ativa.

Para bloquear automaticamente conexões a um computador invasor
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall no painel esquerdo, clique em uma das seguintes opções:

• Em Configurações do Windows: Proteção e dissimulação
• Em Configurações do Mac: Proteção

As configurações do Mac estão disponíveis somente a partir da versão 14.2.

3. Em Configurações de proteção, marque Bloquear automaticamente um endereço IP de invasor.

4. No campo de texto Número de segundos de duração do bloqueio ao endereço IP ... segundos, especifique o
número de segundos de bloqueio aos invasores potenciais.

Você pode digitar um valor de 1 até 999.999.

5. Clique em OK.

Mais informações
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• Como criar uma política de firewall
• Como definir as configurações de firewall para controle misto
• Como editar uma política

Para detectar possíveis ataques e tentativas de spoofing
Você pode ativar as várias configurações que permitem que o Symantec Endpoint Protection detecte e registre em log
ataques potenciais no cliente e bloquear tentativas de spoofing. Todas estas opções são desativadas por padrão.

Table 93: Configurações que você pode ativar

Configuração Descrição

Ativar detecção de verificação de portas Quando esta configuração é ativada, o Symantec Endpoint Protection monitora todos os
pacotes de entrada que qualquer regra de segurança bloquear. Se uma regra bloquear
diversos pacotes diferentes em portas diferentes em um período de tempo curto, o
Symantec Endpoint Protection criará uma entrada de log de segurança.
A detecção da verificação de portas não bloqueia nenhum pacote. Você deve criar uma
política de segurança para bloquear o tráfego quando uma verificação de portas ocorrer.

Ativar detecção de negação de serviço A negação da detecção de serviço é um tipo de detecção de intrusões. Quando ativada,
o cliente bloqueia o tráfego se detectar um teste padrão das assinaturas conhecidas,
independentemente do número da porta ou do tipo de IP.

Ativar antispoofing de MAC Quando esta configuração estiver ativada, o Symantec Endpoint Protection permitirá
o seguinte tráfego de entrada e saída se uma solicitação for feita para esse host
específico:
• Protocolo ARP (Address Resolution Protocol) – IPv4
• Protocolo NDP (Neighbor Discovery Protocol) – IPv6

Suportado a partir da versão 14.2.
Todos os outros tráfegos inesperados são bloqueados, e uma entrada é gerada no log de
segurança.

NOTE

Para fazer as configurações no controle misto, você também deve ativar essas configurações na caixa de
diálogo Configurações de controle misto da interface de usuário do cliente.

Para detectar ataques potenciais e tentativas de spoofing
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, clique em um destes procedimentos:

• Em Configurações do Windows: Proteção e dissimulação
• Em Configurações do Mac: Proteção

As configurações do Mac estão disponíveis somente a partir da versão 14.2.

3. Em Configurações de proteção, marque qualquer uma das opções que você queira ativar.

4. Clique em OK.

5. Caso seja solicitado, atribua um local para a política.

Mais informações

• Como criar uma política de firewall
• Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente
• Como editar uma política
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Para impedir ataques de dissimulação exteriores em computadores
Você pode ativar as configurações que impedem que os ataques externos detectem informações sobre seus clientes.
Estas configurações são desativadas por padrão.

NOTE

Para fazer as configurações no controle misto, você também deve ativar essas configurações na caixa de
diálogo Configurações de controle misto da interface de usuário do cliente.

NOTE

Essas configurações de dissimulação não estão disponíveis para o firewall do Mac.

O firewall está incluído no cliente Mac a partir da versão 14.2.

Para impedir ataques de dissimulação exteriores em computadores
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, clique em Proteção e dissimulação.

3. Em Configurações dissimuladas, marque qualquer uma das opções que você queira ativar.

4. Clique em OK.

5. Caso seja solicitado, atribua um local para a política.

Mais informações

• Como criar uma política de firewall
• Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente
• Como editar uma política

Desativação do firewall do Windows
Você pode especificar as condições em que o Symantec Endpoint Protection desativa o firewall do Windows. O
Symantec Endpoint Protection restaura as configurações do Firewall do Windows ao estado que estava antes da
instalação do Symantec Endpoint Protection quando o seguinte ocorre:

• O Symantec Endpoint Protection é desinstalado.
• O firewall do Symantec Endpoint Protection é desativado.

NOTE

O Symantec Endpoint Protection não modifica nenhuma regra de política ou exclusão existente de firewall do
Windows.

Tipicamente, um usuário de Windows receberá uma notificação quando o computador reinicializar se o Firewall do
Windows for desativado. O Symantec Endpoint Protection desativa essa notificação por padrão, de modo a não avisar
seus usuários quando o Firewall do Windows é desativado. No entanto, você pode ativar a notificação se desejar.

Para desativar o firewall do Windows
1. No console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em Firewall.

3. Realize uma destas tarefas:

• Criar nova política de firewall.
• Na lista Políticas de firewall, clique duas vezes na política de firewall que você deseja modificar.
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4. Em Política de firewall, clique em Integração com o Windows.

5. Na lista suspensa Desativar Firewall do Windows, especifique quando você deseja que o Firewall do Windows seja
desativado.

A configuração padrão é Desativar somente uma vez.

Clique em Ajuda para obter mais informações sobre as opções.Consulte:

Integração com o Windows

6. Na lista suspensa Mensagem de Firewall do Windows desativado, especifique se você deseja desativar a
mensagem do Windows na inicialização para indicar que o firewall está desativado.

A configuração padrão é Desativar, o que significa que o usuário não recebe uma mensagem sobre uma inicialização
do computador indicando que o Firewall do Windows está desativado.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Como criar uma política de firewall
• Os tipos de políticas de segurança

Para gerenciar a prevenção contra intrusões
As configurações padrão da prevenção contra intrusões protegem os computadores-cliente contra uma grande variedade
de ameaças. É possível alterar as configurações padrão da rede.

Se você executar o Symantec Endpoint Protection em servidores, a prevenção contra intrusões poderá afetar recursos ou
o tempo de resposta do servidor. Para obter mais informações, consulte:

Best practices for Endpoint Protection on Windows Servers (em inglês)

NOTE

O cliente Linux não suporta a prevenção contra intrusões.
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Table 94: Para gerenciar a prevenção contra intrusões

Tarefa Descrição

Saber mais sobre a prevenção
contra intrusões

Saiba como a prevenção contra intrusões detecta e bloqueia ataques à rede e ao
navegador.Consulte:
• Como a prevenção contra intrusões funciona
• Sobre Symantec IPS signatures

Ativar a prevenção contra
intrusões

Para manter seus computadores cliente protegidos, a prevenção contra intrusões deve
permanecer ativada:
• Prevenção contra intrusões na rede
• Prevenção contra intrusão no navegador (computadores Windows somente)

Você também pode configurar a prevenção contra intrusão no navegador para somente
registrar em log as detecções, sem bloqueá-las. Você deve usar esta configuração
temporariamente, pois ela reduz o perfil de segurança do cliente. Por exemplo, você
configurará o modo somente log apenas quando solucionar problemas do tráfego bloqueado
no cliente. Depois de verificar o log do ataque para identificar e excluir as assinaturas que
bloqueiam o tráfego, desative o modo somente log.

Para obter mais informações, consulte:
• Como ativar a prevenção contra intrusões na rede ou a prevenção contra intrusão no

navegador
• Como criar exceções para assinaturas IPS
Você também poderá ativar os dois tipos de prevenção contra intrusões, assim como o firewall,
quando executar o comando Ativar proteção contra ameaças à rede em um grupo ou cliente.
Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console
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Tarefa Descrição

Crie exceções o comportamento
para alterar o padrão de
assinaturas da Prevenção contra
intrusões à rede da Symantec

Convém criar exceções para alterar o comportamento padrão das assinaturas padrão da
prevenção contra intrusões à rede da Symantec. Algumas assinaturas bloqueiam o tráfego por
padrão e outras assinaturas permitem o tráfego por padrão.

Note: Você não pode mudar o comportamento de assinaturas da prevenção contra intrusões no
navegador.

Convém mudar o comportamento padrão de algumas assinaturas da rede pelas seguintes
razões:
• Reduzir o consumo em seu computador-cliente.

Por exemplo, talvez você queira reduzir o número de assinaturas que bloqueiam o tráfego.
Certifique-se, porém, de que uma assinatura de ataque não ofereça nenhuma ameaça antes
de excluí-la do bloqueio.

• Permitir algumas assinaturas de rede que a Symantec bloqueia por padrão.
Por exemplo, talvez você queira criar exceções para reduzir falsos positivos quando a
atividade benigna da rede corresponder a uma assinatura de ataque. Se você souber que a
atividade da rede é segura, será possível criar uma exceção.

• Bloquear algumas assinaturas que a Symantec permite.
Por exemplo, a Symantec inclui assinaturas para aplicativos ponto a ponto e permite o tráfego
por padrão. Você pode criar exceções para bloquear o tráfego.

• Usar assinaturas da auditoria para monitorar determinados tipos de tráfego (Windows
somente)
As assinaturas da auditoria têm uma ação padrão de Não registrar para certos tipos do
tráfego, tais como o tráfego dos aplicativos de mensagem instantânea. Você pode criar uma
exceção para registrar em log o tráfego de modo que possa exibir os logs e monitorar esse
tráfego em sua rede. Você pode então usar a exceção para bloquear o tráfego, criar uma
regra de firewall para bloquear o tráfego ou ignorá-lo.
Você pode também criar uma regra do aplicativo para o tráfego.

Para obter mais informações, consulte:
Como criar exceções para assinaturas IPS
Você pode usar o controle de aplicativos para impedir que os usuários executem aplicativos
ponto a ponto em seus computadores.Consulte:
Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos
Se desejar bloquear as portas que enviam e recebem o tráfego ponto a ponto, use uma política
de firewall.Consulte:
Como criar uma política de firewall

Criar exceções para ignorar
assinaturas do navegador em
computadores cliente
(somente Windows)

Você pode criar exceções para excluir assinaturas do navegador da prevenção contra intrusão no
navegador em computadores Windows.
Talvez você queira ignoras assinaturas do navegador se a prevenção contra intrusão no
navegador causar problemas com navegadores em sua rede.Consulte:
Como criar exceções para assinaturas IPS

Excluir computadores específicos
das verificações da prevenção
contra intrusões na rede

Talvez você queira excluir determinados computadores da prevenção contra intrusões na rede.
Por exemplo, alguns computadores na sua rede interna podem estar configurados para testes.
É possível que você queira que o Symantec Endpoint Protection ignore o tráfego que entra e sai
desses computadores.
Quando excluir os computadores, você também os excluirá da proteção contra negação de
serviço e da proteção da verificação de portas que o firewall fornece. Consulte:
Como configurar uma lista de computadores excluídos

Configurar as notificações da
prevenção contra intrusões

Por padrão, as mensagens aparecem nos computadores cliente para tentativas de intrusão. Você
pode personalizar a mensagem.Consulte:
Como configurar notificações de cliente para prevenção contra intrusões e mitigação de
explorações da memória
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Tarefa Descrição

Criar assinaturas de prevenção
contra intrusões personalizada
(Windows somente)

Você pode gravar sua própria assinatura de prevenção contra intrusões para identificar uma
ameaça específica. Quando você gravar sua própria assinatura, será possível reduzir a
possibilidade de a assinatura causar um falso positivo.
Por exemplo, convém usar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada para
bloquear e registrar sites.Consulte:
Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada
Você deve ter o firewall instalado e ativado para usar assinaturas IPS personalizadas. Consulte:
Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

Monitorar a prevenção contra
intrusões

Verifique regularmente que a prevenção contra intrusões esteja ativada nos computadores cliente
em sua rede. Consulte:
Monitoração da proteção de endpoints

Como a prevenção contra intrusões funciona
A prevenção contra intrusões detecta e bloqueia automaticamente ataques à rede e ataques a navegadores. A
prevenção contra intrusões é a segunda camada de defesa depois do firewall para proteger computadores-cliente. A
prevenção contra intrusões é às vezes chamada de sistema de prevenção contra intrusões (IPS, Intrusion Prevention
System).

A prevenção contra intrusões automaticamente detecta e bloqueia ataques à rede. Em computadores Windows, a
prevenção contra intrusões também detecta e bloqueia ataques de navegador a navegadores suportados. A prevenção
contra intrusões é a segunda camada de defesa depois do firewall para proteger computadores-cliente. A prevenção
contra intrusões é às vezes chamada de sistema de prevenção contra intrusões (IPS, Intrusion Prevention System).

A prevenção contra intrusões intercepta dados na camada da rede. Ele usa assinaturas para verificar pacotes ou fluxos
de pacotes. Ele verifica cada pacote individualmente procurando padrões que correspondam a ataques à rede ou
ao navegador. A prevenção contra intrusões detecta ataques a componentes do sistema operacional e à camada do
aplicativo.

Table 95: Tipos de prevenção contra intrusões

Tipo Descrição

Prevenção contra intrusões
na rede

A prevenção contra intrusão na rede usa assinaturas para identificar ataques em computadores-
cliente. Para ataques conhecidos, a prevenção contra intrusões descartará automaticamente os
pacotes que corresponderem às assinaturas.
Você pode também criar suas próprias assinaturas personalizadas da rede no Symantec Endpoint
Protection Manager. Você não pode criar assinaturas personalizadas no cliente diretamente; porém,
é possível importar assinaturas personalizadas para o cliente. As assinaturas personalizadas são
suportadas somente em computadores Windows. Consulte:
Sobre Symantec IPS signatures

Prevenção contra intrusão
no navegador (Windows
somente)
Prevenção contra intrusão
no navegador

A prevenção contra intrusão no navegador monitora ataques no Internet Explorer e no Firefox. A
prevenção contra intrusão no navegador não é suportada em nenhum outro navegador.
O Firefox pode desativar o plug-in do Symantec Endpoint Protection, mas você pode ativá-lo
novamente.
Este tipo de prevenção contra intrusões usa assinaturas de ataque, assim como heurística, para
identificar ataques a navegadores.
Para alguns ataques ao navegador, a prevenção contra intrusões exige que o cliente encerre o
navegador. Uma notificação aparecerá no computador cliente.
Para obter as informações mais recentes sobre os navegadores que a prevenção contra intrusões no
navegador protege, consulte:
Supported browser versions for browser intrusion prevention (em inglês)
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Mais informações

Como gerenciar a prevenção contra intrusões

Como configurar a prevenção contra intrusões

Sobre Symantec IPS signatures
As assinaturas da Prevenção contra intrusões da Symantec são instaladas no cliente por padrão.

A prevenção contra intrusões usa as assinaturas da Symantec para monitorar pacotes individuais ou fluxos de pacotes.
Para os fluxos de pacotes, a prevenção contra intrusões pode se lembrar da lista de padrões ou de padrões parciais dos
pacotes anteriores. Em seguida, ela pode aplicar essas informações a inspeções de pacotes subsequentes.

As assinaturas da Symantec incluem assinaturas para a prevenção contra intrusões na rede, que têm o download feito
no cliente como parte do conteúdo do LiveUpdate. Para computadores Mac, há algumas assinaturas adicionais de
prevenção contra intrusões na rede que são integradas ao software.

Em computadores Windows, o conteúdo do LiveUpdate também inclui assinaturas para prevenção contra intrusão no
navegador.

Assinaturas da
prevenção contra
intrusões na rede

As assinaturas de rede fazem a correspondência de padrões de ataque que possam travar aplicativos ou
explorar sistemas operacionais em seus computadores-cliente.
Você pode mudar se a assinatura de rede da Symantec bloqueará ou permitirá o tráfego. Você também
pode mudar até mesmo se o Symantec Endpoint Protection registrará em log uma detecção de uma
assinatura no Log de segurança.

Assinaturas de
prevenção contra
intrusão no navegador
(Windows somente)

As assinaturas de navegador fazem a correspondência de padrões de ataque em navegadores
suportados, como arquivos de script que possam travar o navegador.
Você não pode personalizar a configuração de ação ou log para assinaturas de navegador, mas pode
excluir uma assinatura de navegador.
Você pode configurar a prevenção contra intrusão no navegador para registrar em log as detecções do
navegador, sem bloqueá-las. Esta ação ajuda a identificar as assinaturas do navegador que você pode
precisar excluir. Depois de criar as exclusões de assinaturas, desative o modo somente log.

A equipe do Symantec Security Response fornece as assinaturas de ataque. O mecanismo de prevenção contra
intrusões e o conjunto correspondente de assinaturas são instalados no cliente por padrão. As assinaturas fazem parte
do conteúdo que você atualiza no cliente.

Você pode exibir as informações sobre assinaturas IPS na página do site da Symantec a seguir. Consulte:

Assinaturas de ataque

Para obter informações sobre as assinaturas IPS incorporadas para clientes Mac, consulte o seguinte artigo:

Built-in signatures for Symantec Endpoint Protection IPS for Mac

Mais informações

• Como criar exceções para assinaturas IPS
• Como gerenciar a prevenção contra intrusões

Sobre as assinaturas IPS personalizadas
Você pode criar suas próprias assinaturas IPS da rede. Estas assinaturas são baseadas em pacotes.

Diferentemente das assinaturas da Symantec, as assinaturas personalizadas verificam somente atividades de pacotes
únicos. Porém, as assinaturas personalizadas podem detectar ataques na pilha TCP/IP antes das assinaturas da
Symantec.
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As assinaturas baseadas em pacotes examinam um único pacote que corresponda a uma regra. A regra baseia-se
em vários critérios, como porta, protocolo, origem ou endereço IP de destino, número que sinaliza o TCP ou aplicativo.
Por exemplo, uma assinatura personalizada pode monitorar os pacotes de informação recebidos por uma string "phf"
em GET / cgi-bin/phf? como um indicador de ataque a um programa CGI. Cada pacote é avaliado de acordo com esse
padrão específico. Se o pacote de tráfego corresponder à regra, o cliente permitirá ou bloqueará o pacote.

Você pode especificar se o Symantec Endpoint Protection registra em log uma detecção das assinaturas personalizadas
no log de pacotes.

NOTE

Você deve ter o firewall instalado e ativado para usar assinaturas IPS personalizadas. Consulte:

Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

As assinaturas personalizadas são suportadas somente em computadores Windows. Consulte:

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Para criar exceções para assinaturas IPS
Use exceções para mudar o comportamento de Symantec IPS signatures.

Em computadores Windows e Mac, você pode mudar a ação que o cliente toma quando o IPS reconhece uma assinatura
da rede. Também é possível alterar se o cliente registra o evento no Log de segurança.

Em computadores Windows, você não pode mudar o comportamento de assinaturas do navegador da Symantec;
diferentemente das assinaturas da rede, as assinaturas do navegador não permitem configurações personalizadas de
ação e registro em log. Porém, é possível criar uma exceção para uma assinatura do navegador de modo que os clientes
ignorem a assinatura.

NOTE

Quando você adicionar uma exceção da assinatura do navegador, o Symantec Endpoint Protection Manager
incluirá a assinatura nas lista de exceções e definirá automaticamente a ação para Permitir e a configuração de
log para Não registrar em log. Você não pode personalizar a ação ou a configuração de log.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar a prevenção contra intrusões

NOTE

Para alterar o comportamento de uma assinatura IPS personalizada criada ou importada, edite a assinatura
diretamente. As assinaturas personalizadas são suportadas somente em computadores Windows.

Para criar uma exceção para assinaturas IPS
1. No console, abra uma política de prevenção contra intrusões.

2. Em Config. do Windows ou Config. do Mac, clique em Exceções e depois em Adicionar.

NOTE

A lista de assinaturas é preenchida com o conteúdo mais recente do LiveUpdate que o console de
gerenciamento obteve por download. Em computadores Windows, a lista aparecerá em branco se o servidor
de gerenciamento ainda não tiver feito o download do conteúdo. Em computadores Mac, a lista contém
sempre pelo menos as assinaturas integradas, que são instaladas automaticamente em seus clientes Mac.
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3. Na caixa de diálogo Adicionar exceções de prevenção contra intrusões, execute as ações a seguir para filtrar as
assinaturas:

• (Apenas Windows) Para exibir apenas as assinaturas de uma categoria específica, selecione uma opção na
lista suspensa Exibir categoria. Se você selecionar Proteção do navegador, as opções da ação da assinatura
mudarão automaticamente para Permitir e Não registrar em log.

• (Windows e Mac) Para exibir as assinaturas classificadas com uma gravidade específica, selecione uma opção na
lista suspensa Exibir gravidade.

4. Selecione uma ou mais assinaturas.

Para tornar igual o comportamento de todas as assinaturas, clique em Selecionar tudo.

5. Clique em Avançar.

6. Na caixa de diálogo Ação da assinatura, defina as seguintes opções e clique em OK.

• Defina a Ação para Bloquear ou Permitir
• Defina Log para Registrar o tráfego ou Não registrar o tráfego.

NOTE

Estas opções aplicam-se somente às assinaturas da rede. Para assinaturas do navegador, clique em OK.

Se você quiser reverter o comportamento da assinatura de volta ao comportamento original, selecione a assinatura
na lista de Exceções e clique em Excluir.

7. Clique em OK para salvar as alterações à política.

Mais informações

Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection

Para configurar uma lista de computadores excluídos
Os hosts excluídos somente são suportados para a prevenção contra intrusões na rede.

É possível configurar uma lista de computadores nos quais o cliente não compara assinaturas de ataque ou não procura
verificações de portas ou ataques de negação de serviço. A prevenção contra intrusões na rede e a autenticação ponto a
ponto permitem todo o tráfego da fonte dos hosts na lista de hosts excluídos. Contudo, a prevenção contra intrusões na
rede e a autenticação ponto a ponto continuam avaliando todo o tráfego do destino para os hosts na lista. A lista se aplica
ao tráfego de entrada e de saída, mas somente à fonte do tráfego. A lista também aplica-se somente aos endereços IP
remotos.

Por exemplo, você também pode excluir computadores para permitir que um provedor de serviços da Internet verifique as
portas em sua rede para assegurar a conformidade com seus contratos de serviço. Ou você pode ter computadores na
sua rede interna que deseja configurar para testes.

NOTE

Também é possível configurar uma lista de computadores que permita todo tráfego de entrada e saída, exceto
se uma assinatura IPS detectar um ataque. Nesse caso, crie uma regra de firewall que permita todos os hosts.

Para configurar uma lista de computadores excluídos
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1. No console, abra uma política de prevenção contra intrusões.

2. Na página da política, clique em Prevenção contra intrusões.

3. Se ainda não estiver marcado, selecione Ativar hosts excluídos e depois clique em Hosts excluídos.

4. Na caixa de diálogo Host excluídos, selecione Ativado ao lado de qualquer grupo de hosts que você desejar excluir
da prevenção contra intrusões na rede.Consulte:

Como bloquear o tráfego em um servidor específico

5. Para adicionar os hosts que deseja excluir, clique em Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Host, na lista suspensa, selecione um destes tipos de host:

• Endereço IP
• Faixa de IP
• Sub-rede

7. Insira as informações corretas associadas ao tipo de host selecionado.

Para obter mais informações sobre essas opções, clique em Ajuda.

8. Clique em OK.

9. Repita a etapa 5 e clique em OK para adicionar mais dispositivos e computadores à lista de computadores excluídos.

10. Para editar ou excluir um dos hosts excluídos, selecione uma linha e clique em Editar ou Excluir.

11. Clique em OK.

12. Após configurar a política, clique em OK.

Para ativar a prevenção contra intrusões na rede ou a prevenção contra intrusão
no navegador
A prevenção contra intrusões está ativada por padrão. Geralmente, você não deve desativar qualquer tipo de prevenção
contra intrusões. 

Você pode ativar um modo somente log para que a prevenção contra intrusão no navegador grave qual tráfego ela
bloqueia sem afetar o usuário de cliente. Você pode usar os logs de ataque da Mitigação de explorações do host e
da rede no Symantec Endpoint Protection Manager para criar exceções na política Prevenção contra intrusões para
ignorar assinaturas específicas do navegador. Isso desativaria o modo somente log.

NOTE

Para fazer as configurações no controle misto, você também deve ativar essas configurações na caixa de
diálogo Configurações de controle misto da interface de usuário do cliente.

Para ativar a prevenção contra intrusões na rede ou a prevenção contra intrusão no navegador
1. No console, abra uma política de prevenção contra intrusões.

2. Na página da política, clique em Prevenção contra intrusões.

3. Certifique-se de que as seguintes opções estejam selecionadas:

• Ativar Prevenção contra intrusão na rede
Você também pode excluir computadores específicos da prevenção contra intrusões na rede.Consulte:
Como configurar uma lista de computadores excluídos

• Ativar Prevenção contra intrusão no navegador para Windows
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4. Clique em OK.

Mais informações

• Como criar exceções para assinaturas IPS
• Como gerenciar a prevenção contra intrusões
• Como definir as configurações de firewall para controle misto

Como integrar extensões de navegador ao Symantec Endpoint Protection para
proteção contra sites maliciosos

O que são extensões de navegador?

As extensões de navegador são plug-ins que adicionam funcionalidade e recursos a um navegador. O Symantec
Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU2 e posterior instala uma extensão do Google Chrome para impedir que computadores
cliente acessem sites maliciosos. A extensão do navegador Chrome monitora o tráfego HTTP e HTTPS de entrada e
saída para o navegador e bloqueará o tráfego se o cliente determinar que o URL é malicioso.

Se o navegador Chrome detectar que um URL é malicioso, o cliente redirecionará os usuários para a seguinte página
inicial padrão: 

O SEP protege os usuários clientes que acessam o Mozilla Firefox e o Microsoft Internet Explorer sem usar uma
extensão do navegador. Em vez disso, o SEP oferece suporte a esses navegadores com base na versão do mecanismo
do CIDS (Client Intrusion Detection System - Sistema de Detecção de Intrusões do Cliente) que o cliente usa.

Todos os navegadores identificam e protegem contra URLs maliciosos usando as seguintes técnicas:

• Prevenção contra intrusões no navegador aplica as assinaturas IPS do navegador ao tráfego de entrada e saída
do navegador no cliente. Consulte:
Comportamento esperado da prevenção contra intrusões no navegador

• A reputação do URL identifica ameaças provenientes de domínios e URLs que podem hospedar conteúdo malicioso,
como malware, fraude, phishing e spam. A reputação do URL bloqueia o acesso aos endereços da web identificados
como origens conhecidas do conteúdo malicioso.
Perguntas frequentes sobre a reputação do URL
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Como instalar a extensão do navegador Chrome

A extensão do navegador Chrome é instalada de uma destas maneiras:

1. O instalador do Symantec Endpoint Protection instala a extensão do navegador Google Chrome por padrão. O cliente
do SEP modifica o GPO local para impor a extensão do navegador.

2. Se a sua organização usar domínios do Active Directory (AD), você deverá configurar a política de GPO (Group Policy
Object - Objeto de Política de Grupo) do AD para instalar a extensão do Chrome. Se você usar uma política de GPO
do AD para gerenciar as extensões do Chrome, será necessário adicionar a extensão do navegador à lista. O SEP
faz download da extensão na Google Web Store.
Você deverá usar essa opção se desejar controlar a instalação da extensão do navegador Chrome. Consulte:
Como instalar a extensão do navegador Chrome para o Endpoint Protection usando o objeto de política de grupo

NOTE

Os itens que você configurar na política de GPO do AD têm a prioridade mais alta sobre qualquer método
de instalação. Se você instalar o cliente SEP primeiro, a política de GPO do AD substituirá os valores
do registro do cliente SEP. Se você usar primeiro a política de GPO do AD e o cliente SEP for instalado
posteriormente, o cliente irá ignorar a gravação no registro, pois ele usará o URL da Google Web Store.

Além disso, ao implantar um pacote de instalação do cliente, certifique-se de que os componentes Proteção de
download avançada e Prevenção contra intrusões estejam instalados. A extensão do navegador depende do IPS.

Se você fizer upgrade do navegador Chrome, a extensão continuará instalada.

Como funciona a extensão do navegador Chrome?

Após a instalação da extensão do navegador Chrome, o LiveUpdate faz download de um sub-recurso do IPS, chamado
WebExt. A extensão do navegador usa definições de WebEx e assinaturas IPS.

As definições de WebExt incluem os seguintes componentes:

• WebFilter: usa o mecanismo de extensão WebPulse para inspecionar os URLs de acordo com o domínio e a
categoria. O webpulse usa a consulta de reputação e insights.

• Verificador: um arquivo de verificação que usa assinaturas IPS para relatar detecções.
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O LiveUpdate instala automaticamente essas definições por padrão. Certifique-se de que esse conteúdo seja ativado
clicando em Admin > Servidores > Editar propriedades do site > guia LiveUpdate > Tipos de conteúdo para
download > Extensão do navegador. Consulte:

Para fazer o download do conteúdo do LiveUpdate ao Symantec Endpoint Protection Manager

Uma diferença entre o IPS do kernel é que o IPS não pode ver o tráfego HTTPS, ao passo que a extensão do navegador
pode.

Como definir as configurações para a extensão do navegador Chrome

Depois de instalar a extensão do navegador Chrome, certifique-se de que as seguintes configurações estejam ativadas:

• (Obrigatório) Na Política de prevenção contra intrusões, ative os itens Ativar Prevenção contra intrusão no
navegador para Windows e Reputação do URL. As duas opções estão ativadas por padrão. Consulte:
Para ativar a prevenção contra intrusões na rede ou a prevenção contra intrusão no navegador

• (Obrigatório) Certifique-se de que a política de IPS esteja ativada e atribuída ao grupo. A proteção do navegador
depende do IPS.Consulte:
Configurações de prevenção contra intrusões

• (Opcional) Crie uma exceção a fim de permitir domínios da web para que o cliente nunca os bloqueie. Na política de
exceções, adicione uma exceção de Domínio web confiável do Windows.Consulte:
Exceção de domínio confiável da Web

• (Opcional) Se o Symantec Endpoint Protection Manager estiver registrado no console da nuvem, as configurações da
política Proteção intensiva deverão ser ativadas.Consulte:
Como usar as configurações da Proteção intensiva

Logs e relatórios

Como encontro as detecções de ataques ao navegador?

No cliente do SEP, uma detecção exibe as seguintes possíveis entradas ou notificações de log de segurança:

• Symantec Endpoint Protection [SID: 60501] URL Reputation Browser navigation to known
bad URL blocked. <caminho>

• System Infected: PlugX Remote Access Tool Activity 2 attack blocked for this
application: <caminho>

• [SID: 29565] Web Attack: Webpulse Bad Reputation Domain Request attack blocked. Traffic
has been blocked for this application: <caminho>

Como descubro se as extensões do navegador estão ativadas?

O cliente exibe informações nos seguintes locais:

• Na página Clientes > guia Clientes > exibição Tecnologia de proteção, é mostrado se as extensões do navegador
estão ativadas ou desativadas.

• O log do sistema do cliente exibe um evento toda vez que a extensão do navegador é ativada ou desativada,
instalada ou desinstalada, ou removida do navegador.

• Ajuda > Solução de problemas > Versões > Mecanismo de extensão do navegador e Extensão do navegador.

O servidor de gerenciamento exibe informações nos seguintes locais:

• Na página Início, em Status do Endpoint, selecione os clientes que têm o status Desativado e clique em Detalhes.
No relatório, veja as extensões do navegador que estão ativadas ou desativadas. Clique em Salvar para salvar o
relatório no formato HTML.
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• Na página Início, em Relatórios favoritos, o relatório Stat. semanal Symantec Endpoint Protection exibe quais
clientes têm as extensões ativadas ou desativadas.

• Em Relatórios > Relatórios rápidos > tipo de relatório Status do computador > relatório Versões do conteúdo de
proteção, clique em Criar relatório. Clique no relatório Resumo do status de segurança para ver quais clientes têm
uma extensão de navegador desativada ou que não está funcionando corretamente, ou definições de extensões de
navegador atualizadas.

• Na página Monitores > Logs, o log Status do computador exibe colunas para Proteção do navegador IE ativada,
Proteção do navegador Firefox ativada e Proteção do navegador Chrome ativada. Clique em Detalhes para o
número de revisão de Definições de extensão do navegador. Use essas informações para se certificar de que o
conteúdo da extensão do navegador seja transferido por download para o cliente.

Como testar a extensão do navegador Chrome

1. Cole o seguinte URL em um navegador suportado para ver se o navegador o bloqueia. O navegador pode fazer
várias tentativas.
draft-comment> draft-comment>
Por exemplo: http://www.fakebook.com

2. Confira o log de segurança do cliente para ver se as detecções foram registradas.

Perguntas frequentes sobre a extensão do navegador

P: Quais são as versões do Chrome às quais a proteção do navegador oferece suporte?

• Google Chrome (Linux, Mac, Windows): versão 9 e posterior
• Google Chrome OS: versão 11 e posterior
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Para obter mais informações, consulte:

Supported browsers for Browser Intrusion Prevention in Endpoint Protection (em inglês)

P: As extensões do navegador usam definições?

As detecções de extensão do navegador exigem definições de extensão do navegador, definições de SymPlatform e
definições de IPS que são transferidas por download pelo Symantec LiveUpdate.

Para obter mais informações, consulte:

Sobre os tipos de conteúdo de que o LiveUpdate faz o download

P: Quais assinaturas IPS são usadas para detecções de reputação do URL?

• As detecções do SID 60501 são para detecções de acordo com a versão do navegador.
• As detecções do SID 29565 são disparadas a partir de origens que não são do navegador.

P: Como posso desativar ou desinstalar a extensão do navegador Chrome?

Você deve manter a extensão do navegador Chrome instalada e ativada para proteção contínua. No entanto, se for
necessário solucionar problemas com o navegador, você poderá desativar ou desinstalar a extensão do navegador.

É possível desativar a extensão do navegador das seguintes maneiras:

• Desmarque a opção Prevenção contra intrusão no navegador para Windows  na política de IPS. Os recursos
WebEx, como o WebFilter e o verificador, são desativados, mas permanecem instalados.

Se você desativar qualquer parte do recurso WebEx, ele desativará a proteção para todo o recurso.

É possível desinstalar a extensão do navegador Chrome das seguintes maneiras:

• Desative a política de IPS, que desinstala as extensões de todos os navegadores.
• Desinstale a extensão do navegador removendo a entrada do Google Chrome da política de GPO do AD.
• Desinstale o cliente do SEP.
• Reinstale o cliente do SEP sem o componente Prevenção contra intrusões.
• Execute o Cleanwipe. O Cleanwipe desinstala o cliente do Symantec Endpoint Protection e a extensão do navegador

Chrome.

Solução de problemas

A tabela a seguir exibe as soluções mais comuns que você pode encontrar quando instala e pode usar a extensão do
navegador Chrome.
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Table 96: Soluções de problemas comuns

Etapas Descrição

Verificar o status da instalação da
extensão do navegador

No computador do servidor de gerenciamento:
• Verifique se as seguintes chaves de registro existem:

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome
\NativeMessagingHosts\com.broadcom.webextbridge

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome
\ExtensionInstallForcelist

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node
\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\{965393C7-9C7B-4B0A-BB01-CD0BC8425DEB}\Common
Client\PathExpansionMap > WebExtDefs\20210721.023

No computador cliente:
• Verifique se a pasta WebExt e o arquivo updates.xml existem:

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\14.3.4345.2000.105\Data\Definitions\WebExt
\20210221.007\updates.xml

• Verifique se as definições e o mecanismo de extensão do navegador estão
ativados. Clique em Ajuda > Solução de problemas > Versões > Mecanismo
de extensão do navegador e Extensão do navegador.

Verificar o status da instalação da
extensão no Google Chrome

No navegador Google Chrome, clique nas reticências verticais > Configurações
> Extensões > Symantec Endpoint Protection > Saiba mais. Procure o número
da versão.

Executar a ferramenta de
diagnóstico da Symantec (SymDiag)
para coletar:
• O arquivo .SDBZ. O Symantec

Diagnostic Tool cria um
instantâneo do computador
e registra os dados em um
arquivo com uma extensão de
arquivo .SDBZ.

• A ferramenta SymDiag registra
informações sobre detecções
inesperadas no log do WPP.

Para iniciar o Symantec Diagnostic Tool, no cliente, clique em Ajuda > Fazer o
download do Symantec Diagnostic Tool. Consulte:
Coletar dados para casos de suporte com o Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Problemas conhecidos

• Se o modo anônimo do Chrome estiver ativado (desativado por padrão), o cliente não bloqueará URLs maliciosos.
Para desativar esse modo, no navegador Google Chrome, clique nas reticências verticais > Configurações >
Extensões > Symantec Endpoint Protection > Saiba mais e desative Permitir na navegação anônima.

• O navegador Chrome pode não bloquear um URL malicioso na primeira vez que um usuário o acessar. No entanto,
ele o bloqueia após a segunda ou terceira tentativa. [SEP-70899]

• Se você adicionar um URL de exceção de domínio web confiável usando um endereço IPv4 ou IPv6, a extensão do
Chrome não reconhecerá o endereço.

• Ao interromper o serviço do cliente, a extensão do navegador Chrome continuará em execução, mas o cliente não irá
gerar um evento no log de segurança.

• À medida que o cliente do Symantec Endpoint Protection é iniciado, a extensão da web é executada. No entanto, há
um período de tempo curto em que o cliente não gera notificações nem logs para um URL permitido ou bloqueado.
[MI-4947]
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Para configurar notificações de cliente para prevenção contra intrusões e
mitigação de explorações da memória
Por padrão, as notificações aparecem em computadores-cliente quando o cliente detecta eventos de proteção contra
intrusões e mitigação de explorações da memória. Quando estas notificações são ativadas, elas exibem uma mensagem
padrão. Para as notificações do IPS, você pode adicionar texto personalizado à mensagem padrão.

Para configurar notificações de cliente para prevenção contra intrusões e mitigação de explorações da
memória

1. No console, clique em Clientes e, em Clientes, selecione um grupo.

2. Na guia Políticas, em Políticas e configurações específicas do local, em um local, expanda Configurações
específicas de local.

3. À direita de Configurações de controle de interface de usuário cliente, clique em Tarefas e em Editar
configurações.

4. Na caixa de diálogo Configurações de controle da interface do cliente para nome do grupo, clique em Controle
misto ou Controle do servidor.

5. Ao lado de Controle misto ou de Controle do servidor, clique em Personalizar.

Se você clicar em Controle misto na guia Configurações de controle de cliente/servidor, ao lado de Exibir/
ocultar notificações da Prevenção de intrusões, clique em Servidor. Depois clique na guia Configurações de
interface de usuário do cliente.

6. Na caixa de diálogo ou guia Configurações de interface de usuário do cliente, clique em Exibir notificações de
prevenção contra intrusões e Mitigação genérica de explorações.

7. Para ativar um som quando a notificação for exibida, clique em Usar som ao notificar os usuários.

8. Clique em OK.

9. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar a prevenção contra intrusões
• Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração de memória com uma política de mitigação de

explorações da memória
• Como configurar notificações do administrador

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada
Você pode gravar suas próprias assinaturas de prevenção contra intrusão na rede para identificar uma intrusão
específica e reduzir a possibilidade de que as assinaturas criem um falso positivo. Quanto mais informações você puder
adicionar a uma assinatura personalizada, mais eficiente ela será.

WARNING

Você deve estar familiarizado com os protocolos TCP, UDP ou ICMP antes de desenvolver as assinaturas
de prevenção contra intrusões. Uma assinatura formada incorretamente pode corromper a biblioteca de
assinaturas personalizada e danificar a integridade dos clientes.

NOTE

Você deve ter o firewall instalado e ativado para usar assinaturas IPS personalizadas. Consulte:

Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente
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Table 97: Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Tarefa Descrição

Crie uma biblioteca personalizada
com um grupo de assinaturas

Você deve criar uma biblioteca personalizada para conter suas assinaturas personalizadas.
Quando criar uma biblioteca personalizada, você usará grupos de assinatura para gerenciar as
assinaturas mais facilmente. Você deve adicionar pelo menos um grupo de assinaturas a uma
biblioteca de assinaturas personalizadas antes de adicionar as assinaturas.Consulte:
• Sobre as assinaturas IPS personalizadas
• Como criar uma biblioteca IPS personalizada

Adicionar assinaturas IPS
personalizadas a uma biblioteca
personalizada

Você adiciona assinaturas IPS personalizadas a um grupo de assinaturas em uma biblioteca
personalizada.Consulte:
Como adicionar assinaturas a uma biblioteca IPS personalizada

Atribuir bibliotecas a grupos de
clientes

Você atribui bibliotecas personalizadas a grupos de clientes em vez de a um local.Consulte:
Como atribuir múltiplas bibliotecas IPS personalizadas a um grupo

Alterar a ordem das assinaturas A prevenção contra intrusões usa a primeira regra correspondente. O Symantec Endpoint
Protection verifica as assinaturas na ordem em que estão listadas na lista de assinaturas.
Por exemplo, se você adicionar um grupo de assinaturas para bloquear tráfego TCP nas
duas direções na porta de destino 80, poderá adicionar as seguintes assinaturas:
• Bloquear todo o tráfego na porta 80.
• Permitir todo o tráfego na porta 80.
Se a assinatura Bloquear todo o tráfego estiver listada primeiro, a assinatura Permitir todo o
tráfego nunca será executada. Se a assinatura Permitir todo o tráfego estiver listada primeiro,
a assinatura Bloquear todo o tráfego nunca será executada e todo tráfego HTTP será sempre
permitido.

Note: As regras de firewall tomam a precedência sobre as assinaturas de prevenção contra
intrusões.

Para obter mais informações, consulte:
Como alterar a ordem de assinaturas IPS personalizadas

Copiar e colar assinaturas Você pode copiar e colar as assinaturas entre os grupos e entre as bibliotecas.
Definição de variáveis para
assinaturas

Ao adicionar uma assinatura personalizada, é possível usar variáveis para representar dados
sujeitos a alterações em assinaturas. Se os dados forem alterados, você poderá editar a variável
em vez de editar as assinaturas da biblioteca.Consulte:
Como definir variáveis para assinaturas IPS personalizadas

Testar assinaturas personalizadas Você deve testar as assinaturas da Prevenção contra intrusões personalizada para se certificar
de que funcionem.Consulte:
Como testar assinaturas IPS personalizadas

Criação de uma biblioteca IPS personalizada
Você cria uma biblioteca IPS personalizada para conter suas assinaturas IPS personalizadas.Consulte:

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Para criar uma biblioteca IPS personalizada
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1. No console, na página Políticas, em Políticas, clique em Prevenção contra intrusões.

2. Clique na guia Prevenção contra intrusões personalizada.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada.

4. Na caixa de diálogo Assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada, digite um nome e uma descrição
opcional para a biblioteca.

O Grupo NetBIOS é um grupo de assinatura de exemplo com uma assinatura de amostra. Você pode editar o grupo
existente ou adicionar um novo grupo.

5. Para adicionar um novo grupo, na guia Assinaturas, na lista Grupos de assinatura, clique em Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Grupo de assinatura de prevenção contra intrusões, digite um nome de grupo e descrição
opcional e, em seguida, clique em OK.

O grupo é ativado por padrão. Se o grupo de assinatura estiver ativado, todas as assinaturas no grupo serão ativadas
automaticamente. Para reter o grupo para referência, mas desativá-lo, desmarque Ativar esse grupo.

7. Adicione uma assinatura personalizada. Consulte:

Como adicionar assinaturas a uma biblioteca IPS personalizada

Como adicionar assinaturas a uma biblioteca IPS personalizada
Você adiciona assinaturas da prevenção contra intrusões personalizada a uma biblioteca IPS personalizada nova ou
existente.Consulte:

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Para adicionar uma assinatura personalizada
1. Crie uma biblioteca IPS personalizada. Consulte:

Como criar uma biblioteca IPS personalizada

2. Na guia Assinaturas, em Assinaturas para esse grupo, clique em Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar assinatura, digite um nome e descrição opcional para a assinatura.

4. Na lista suspensa Gravidade, selecione um nível.

Os eventos que corresponderem às condições de assinatura são registrados com essa gravidade.

5. Na lista suspensa Direção, especifique a direção do tráfego que deseja que a assinatura verifique.

6. No campo Conteúdo, digite a sintaxe da assinatura.

Por exemplo, as assinaturas de alguns protocolos comuns usam a seguinte sintaxe:

HTTP rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST, 

msg="MP3 GET in HTTP detected", 

regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

FTP rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST, 

msg="MP3 GET in FTP detected", 

regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Para obter mais informações sobre a sintaxe, clique em Ajuda.Consulte:

Sintaxe para assinaturas da prevenção contra intrusões personalizada
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7. Se deseja que um aplicativo acione a assinatura, clique em Adicionar.

8. Na caixa de diálogo Adicionar aplicativo, digite o nome de arquivo e uma descrição opcional do aplicativo.

Por exemplo, para adicionar o aplicativo Internet Explorer, digite o nome do arquivo como iexplore ou
iexplore.exe. Se você não especificar um nome de arquivo, qualquer aplicativo pode acionar a assinatura.

9. Clique em OK.

O aplicativo adicionado será ativado por padrão. Se deseja desativar o aplicativo mais tarde, desmarque a caixa de
seleção na coluna Ativado.

10. Na caixa do grupo Ação, selecione a ação que deseja que o cliente realize quando a assinatura detectar o evento:

Bloquear Identifica e bloqueia o evento ou o ataque e o grava no log de segurança
Permitir Identifica e permite o evento ou o ataque e o grava no log de segurança

11. Para gravar o evento ou o ataque no log de pacotes, selecione Gravar em log de pacote.

12. Clique em OK.

A assinatura adicionada será ativada por padrão. Se deseja desativar a assinatura mais tarde, desmarque a caixa de
seleção na coluna Ativado.

13. Você pode acrescentar assinaturas adicionais. Após concluir, clique em OK.

14. Se você for solicitado, atribua as assinaturas IPS personalizadas a um grupo.

Você também pode atribuir várias bibliotecas IPS personalizadas a um grupo. Consulte:

Como atribuir múltiplas bibliotecas IPS personalizadas a um grupo

Como alterar a ordem de assinaturas IPS personalizadas
O mecanismo IPS para assinaturas personalizadas verifica as assinaturas na ordem em que estão relacionadas na
lista de assinaturas. Apenas uma assinatura é acionada por pacote. Quando uma assinatura corresponde a um pacote
de tráfego de entrada de saída, o mecanismo de IPS para de verificar outras assinaturas. Para que o mecanismo IPS
execute as assinaturas na ordem correta, você pode alterar a ordem delas na lista de assinaturas. Se várias assinaturas
corresponderem, mova as de prioridade mais alta para o topo.

Por exemplo, se você adicionar um grupo de assinaturas para bloquear tráfego TCP nas duas direções na porta de
destino 80, poderá adicionar as seguintes assinaturas:

• Bloquear todo o tráfego na porta 80.
• Permitir todo o tráfego na porta 80.

Se a assinatura Bloquear todo o tráfego estiver listada primeiro, a assinatura Permitir todo o tráfego nunca será
executada. Se a assinatura Permitir todo o tráfego estiver listada primeiro, a assinatura Bloquear todo o tráfego nunca
será executada e todo tráfego HTTP será sempre permitido.

NOTE

As regras de firewall tomam a precedência sobre as assinaturas de prevenção contra intrusões.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Para alterar a ordem de assinaturas IPS personalizadas
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1. Abra a biblioteca IPS personalizada.

2. Na guia Assinaturas, na tabela Assinaturas para esse grupo, selecione a assinatura que você deseja mover e
execute uma das ações a seguir:

• Para processar essa assinatura antes da que está acima dela, clique em Mover para cima.
• Para processar essa assinatura depois da que está abaixo dela, clique em Mover para baixo.

3. Quando terminar de configurar esta biblioteca, clique em OK.

Definição de variáveis para assinaturas IPS personalizadas
Ao adicionar uma assinatura IPS personalizada, é possível usar variáveis para representar dados sujeitos a alterações
em assinaturas. Se os dados forem alterados, você poderá editar a variável em vez de editar as assinaturas da
biblioteca.Consulte:

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Para usar as variáveis na assinatura, você precisará defini-las. As variáveis definidas na biblioteca de assinaturas
personalizadas podem ser usadas em qualquer assinatura dessa biblioteca.

Você pode copiar e colar o conteúdo da variável de amostra existente para começar como uma base para criar conteúdo.

Para definir variáveis para assinaturas IPS personalizadas
1. Crie uma biblioteca IPS personalizada.Consulte:

Criação de uma biblioteca IPS personalizada

2. Na caixa de diálogo Assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada, clique na guia Variáveis.

3. Clique em Adicionar.

4. Na caixa de diálogo Adicionar variável, digite um nome e descrição opcional para a variável.

5. Adicione uma string de conteúdo de até 255 caracteres para o valor da variável.

Ao inserir a string de conteúdo da variável, siga as mesmas orientações de sintaxe que você usa para inserir valores
no conteúdo da assinatura Consulte:

Sintaxe para assinaturas da prevenção contra intrusões personalizada

6. Clique em OK.

Depois de adicionar a variável à tabela, você poderá usá-la em qualquer assinatura da biblioteca personalizada.

7. Para usar variáveis nas assinaturas de IPS personalizadas, na guia Assinaturas, adicione ou edite uma assinatura.

8. Na caixa de diálogo Adicionar assinatura ou em Editar assinatura, no campo Conteúdo, digite o nome da variável
com um sinal de cifrão ($) na frente.

Por exemplo, se você criar uma variável chamada HTTP para especificar portas HTTP, digite o seguinte:

$HTTP

9. Clique em OK.

10. Quando terminar de configurar esta biblioteca, clique em OK.

Atribuição de várias bibliotecas IPS personalizadas a um grupo
Após criar uma biblioteca IPS personalizada, atribua a biblioteca a um grupo, em vez de atribuí-la a um local individual.
Mais tarde, você poderá atribuir outras bibliotecas IPS personalizadas ao grupo. Consulte:

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada
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Para atribuir várias bibliotecas IPS personalizadas a um grupo
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo ao qual você quer atribuir as assinaturas personalizadas.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações independentes do local, clique em Prevenção contra intrusões
personalizada.

4. Na caixa de diálogo Prevenção contra intrusões personalizada para nome do grupo, marque a caixa de seleção
na coluna Ativada de cada biblioteca IPS personalizada que desejar atribuir àquele grupo.

5. Clique em OK.

Como testar assinaturas IPS personalizadas
Após criar assinaturas IPS personalizadas, é necessário testá-las para certificar-se de que funcionam corretamente.

Table 98: Como testar assinaturas IPS personalizadas

Etapa Descrição

Etapa 1: Certificar-se de que os
clientes usam a política atual

A próxima vez que o cliente receber a política, deverá aplicar as novas assinaturas
personalizadas. Consulte:
Como atualizar políticas do cliente

Etapa 2: Testar o conteúdo da
assinatura no cliente

Você deve testar o tráfego que deseja bloquear nos computadores-cliente.
Por exemplo, se suas assinaturas IPS personalizadas bloquearem arquivos MP3, tente fazer o
download de alguns arquivos MP3 para os computadores-cliente. Se o download não ocorrer ou
atingir o tempo limite depois de muitas tentativas, as assinatura IPS personalizadas terá êxito.
Você pode clicar em Ajuda para obter mais informações sobre a sintaxe que você pode usar em
assinaturas IPS personalizadas.Consulte:
Sintaxe para assinaturas da prevenção contra intrusões personalizada

Etapa 3: Exibir eventos
bloqueados no Symantec
Endpoint Protection Manager

Você pode exibir eventos nos logs de ataque da Mitigação de explorações do host e da rede. A
mensagem que você especifica na assinatura IPS personalizada aparece no log. Consulte:
Monitoração da proteção de endpoints

Mais informações

Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração de
memória com uma política de mitigação de explorações da memória
Consulte as seguintes seções para obter mais informações:

• Como a mitigação de explorações da memória protege os aplicativos?
• Tipos de proteção contra explorações
• Requisitos de mitigação de explorações da memória
• Como corrigir e impedir falsos positivos
• Como encontrar os logs e relatórios de eventos de mitigação de explorações da memória
• Como auditar a proteção de um aplicativo encerrado

Como a mitigação de explorações da memória protege os aplicativos?
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Como a mitigação de explorações da memória protege os aplicativos?

A partir da versão 14, o Symantec Endpoint Protection inclui a mitigação de explorações da memória, que usa várias
técnicas de mitigação para interromper as tentativas de exploração em relação às vulnerabilidades conhecidas e
desconhecidas do software. Por exemplo, quando o usuário do cliente executar um aplicativo, como Internet Explorer,
uma exploração poderá iniciar um aplicativo diferente que contém código malicioso. 

Para impedir uma exploração, a mitigação de explorações da memória insere uma DLL em um aplicativo protegido.
Depois que a mitigação de explorações da memória detectar a tentativa de exploração, ela bloqueará a exploração ou
encerrará o aplicativo ameaçado pela exploração. O Symantec Endpoint Protection exibe uma notificação para o usuário
no computador cliente sobre a detecção e registra o evento no log de segurança do cliente.

Por exemplo, o usuário do cliente poderá visualizar a seguinte notificação:

Symantec Endpoint Protection: Attack: Structured Exception Handler Overwrite detected. O Symantec Endpoint
Protection será encerrado <nome do aplicativo> aplicativo

A mitigação de explorações da memória continuará bloqueando a exploração ou encerrando o aplicativo até que o
computador-cliente execute uma versão do software com a vulnerabilidade corrigida.

NOTE

No 14 MPx, a Mitigação de explorações da memória foi chamada de Mitigação genérica de explorações.

Tipos de proteção contra explorações

A mitigação de explorações da memória usa vários tipos de técnicas de atenuação para controlar a exploração,
aplicando a técnica mais apropriada de acordo com o tipo de aplicativo. Por exemplo, as técnicas StackPvt e RopHeap
bloqueiam as explorações que atacam o Internet Explorer.Consulte:

Técnicas de mitigação de explorações da memória do Symantec Endpoint Protection

NOTE

Se você tiver ativado o recurso Microsoft App-V nos computadores, a mitigação genérica de explorações não
protegerá os processos do Microsoft Office protegidos pelo App-V.

Requisitos de mitigação de explorações da memória

A mitigação de explorações da memória somente estará disponível se a prevenção contra intrusões estiver instalada.
A mitigação de explorações da memória tem seu próprio conjunto de assinaturas separadas, cujo download é feito em
conjunto com as definições da prevenção contra intrusões. No entanto, é possível ativar ou desativar a prevenção contra
intrusões e a mitigação de explorações da memória separadamente.

NOTE

Na versão 14 MPx, a Mitigação de explorações da memória faz parte da política de prevenção contra intrusões.
Desativando essa política na guia Visão geral, você desativa a Mitigação de explorações da memória. Da
versão 14.1 em diante, a Mitigação de explorações da memória tem sua própria política.

Além disso, é necessário executar o LiveUpdate pelo menos uma vez para exibir a lista de aplicativos na mitigação
de explorações da memória. Por padrão, a proteção está ativada em todos os aplicativos que aparecem na
política.Consulte:

Para verificar se o Symantec Endpoint Protection Manager tem o conteúdo mais recente

Para corrigir e impedir falsos positivos

Às vezes, a mitigação de explorações da memória encerra um aplicativo no computador-cliente involuntariamente.
Se você determinar que o comportamento do aplicativo é legítimo e não houve exploração, a detecção será um falso
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positivo. Nos falsos positivos, será necessário desativar a proteção até que o Symantec Security Response altere o
comportamento da mitigação de explorações da memória.

A tabela a seguir exibe as etapas para lidar com detecções de falsos positivos.

Table 99: Etapas para localizar e corrigir um falso positivo

Tarefas

Etapa 1: Descobrir quais
aplicativos foram encerrados
inesperadamente nos
computadores-cliente.

Você pode descobrir quais aplicativos foram encerrados no computador-cliente das seguintes formas:
• Um usuário do computador cliente notifica você que um aplicativo não está em execução.
• Abra o log de mitigação de explorações da memória ou o relatório que relaciona qual técnica de

mitigação encerrou os aplicativos no computador-cliente.

Note: Às vezes, as técnicas de mitigação não geram logs devido à natureza da exploração.

Para obter mais informações, consulte:
Como encontrar os logs e relatórios de eventos de mitigação de explorações da memória

Etapa 2: desativar a proteção
e auditar as técnicas que
encerram o aplicativo.

Desative a proteção no nível mais básico primeiro, de modo que outros processos continuem
protegidos. Não desative a mitigação de explorações da memória para permitir que o aplicativo seja
executado até que você tenha tentado todos os outros métodos.
Após cada uma destas subtarefas, vá para a etapa 3.
1. Primeiro, faça a auditoria da proteção no aplicativo específico que foi encerrado pela técnica de

mitigação.
Por exemplo, se o Mozilla Firefox for encerrado, desative a técnica SEHOP ou a técnica de
heap spray. Às vezes, uma técnica de mitigação não cria eventos de log devido à natureza da
exploração, de modo que você não sabe ao certo qual técnica encerrou o aplicativo. Nesse caso,
você deve desativar cada técnica que protege esse aplicativo, uma por vez, até encontrar aquela
que causou o encerramento.

2. Faça a auditoria da proteção de todos os aplicativos protegidos por uma só técnica de mitigação.
3. Faça a auditoria da proteção de todos os aplicativos, independentemente da técnica. Essa opção

é semelhante a desativar a mitigação de explorações da memória, exceto pelo fato de que o
servidor de gerenciamento coleta os eventos de log das detecções. Use essa opção para verificar
a existência de falsos positivos nos clientes 14 MPx legados.

Para obter mais informações, consulte:
Como auditar a proteção para as técnicas de mitigação que encerraram o aplicativo

Etapa 3: atualizar a política
no computador cliente
e executar o aplicativo
novamente.

• Se o aplicativo for executado corretamente, a detecção dessa técnica de mitigação será um falso
positivo.

• Se o aplicativo não for executado da maneira esperada, a detecção será verdadeira.
• Se o aplicativo for encerrado mesmo assim, faça a auditoria em um nível restrito. Por exemplo,

audite uma técnica de mitigação diferente ou todos os aplicativos que a técnica protege.
Para obter mais informações, consulte:
Para atualizar políticas do cliente
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Tarefas

Etapa 4: Relatar os falsos
positivos e reativar a
proteção para as explorações
reais.

Para detecções de falsos positivos:
1. Avise a equipe da Symantec que a detecção foi um falso positivo. Consulte:

Symantec Insider Tip: Successful Submissions! (em inglês)
2. Defina a ação de cada técnica como Não para manter a proteção desativada no aplicativo

encerrado.
3. Depois que o Security Response resolver o problema, reative a proteção alterando a ação da

técnica para Sim.
Para detecções de explorações reais:
1. Reative a proteção alterando a ação da regra dessa técnica de mitigação para Sim.
2. Verifique se há uma versão corrigida por patch ou uma versão mais recente do aplicativo infectado

que corrija a vulnerabilidade. Depois de instalar o aplicativo corrigido por patch, execute-o
novamente no computador cliente para verificar se a mitigação de explorações da memória
encerrará o aplicativo.

Para encontrar os logs e relatórios de eventos de mitigação de explorações da memória

É necessário exibir os logs e executar relatórios rápidos para localizar os aplicativos encerrados pela mitigação de
explorações da memória.

Para encontrar os logs e relatórios de eventos de mitigação de explorações da memória

1. No console, execute uma das seguintes ações:
– Nos logs, clique em Monitores > Logs > tipo de log Mitigação de explorações do host e da rede > conteúdo do

log Mitigação de explorações da memória > Exibir log.
Procure o tipo de evento Evento bloqueado da Mitigação de explorações da memória. A coluna Tipo de
evento lista a técnica de mitigação, e a coluna Ação relaciona se o aplicativo na coluna Nome do aplicativo foi
bloqueado. Por exemplo, o seguinte evento de log indica um ataque de tabela dinâmica de pilha (stack pivot):
Attack: Return Oriented Programming Changes Stack Pointer

– Para obter relatórios rápidos, clique em Relatórios > Relatórios rápidos > tipo de relatório Mitigação de
explorações do host e da rede > relatório Detecções da Mitigação de explorações da memória > Criar
Relatório.
Procure as detecções da mitigação de explorações da memória bloqueadas.

Como auditar a proteção de um aplicativo encerrado

Quando você procurar falsos positivos, altere o comportamento da mitigação de explorações da memória de forma
que ela audite as detecções, mas permita que o aplicativo seja executado. Entretanto, a mitigação de explorações da
memória não protege o aplicativo.

Para auditar a proteção de um aplicativo encerrado

1. No console, clique em Políticas > Mitigação de explorações da memória > Mitigação de explorações da
memória.

2. Na guia Técnicas de mitigação, ao lado de Selecione uma técnica de mitigação, escolha a técnica que encerrou o
aplicativo, como StackPvt.

3. Na coluna Protegido, selecione o aplicativo encerrado e altere Padrão (Sim) para Somente registrar em log.
Altere a ação para Não depois de verificar se a detecção é mesmo um falso positivo. Tanto Somente registrar em
log quanto Não permitem a possível exploração, mas também permitem a execução do aplicativo.
Alguns aplicativos têm várias técnicas de mitigação que bloqueiam a exploração. Por isso, siga essa etapa para cada
técnica individualmente.

4. (Opcional) Siga uma das etapas a seguir e clique em OK:
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– Se você não tiver certeza de qual técnica encerrou o aplicativo, clique em Selecione uma ação de proteção para
todos os aplicativos desta técnica. Essa opção se sobrepõe às configurações de cada técnica.

– Se você tiver uma combinação de clientes 14.0.1 e clientes legados 14 MPx e quiser testar apenas os clientes
14.0.1, clique em Defina a ação de proteção para todas as técnicas como Somente registrar em log.

5. (Opcional) Para testar o aplicativo independentemente da técnica, na guia Regras de aplicativos, na coluna
Protegido, desmarque o aplicativo encerrado e clique em OK.
Nos clientes 14 MPx legados, essa é a única opção possível. Após fazer upgrade para a versão 14.0.1 dos clientes,
reative a proteção e faça o ajuste mais refinado da granularidade. Abra o log Status do computador para descobrir a
versão do produto executada por cada cliente.

6. No console, clique em Políticas > Mitigação de explorações da memória.
7. Desmarque Ativar Mitigação de explorações da memória.
8. Clique em OK.
9. No Symantec Endpoint Protection Manager, certifique-se de que o Symantec Insight esteja ativado. O Insight fica

ativado por padrão.Consulte:
Como personalizar as configurações do Download Insight

10. Faça o download e execute a ferramenta SymDiag no computador-cliente. Consulte:
Download SymDiag to detect product issues (em inglês)

11. Na página Início da ferramenta SymDiag, clique em Coletar dados para suporte e, na opção Registro em log de
depuração > Avançado, defina Depuração WPP > Nível de rastreamento como Detalhado.Consulte:
Opções avançadas do log de depuração no SymDiag para os clientes do Endpoint Protection

12. Reproduza a detecção de falso positivo.
13. Após a conclusão da coleta de log, envie o arquivo .sdbz abrindo um novo caso ou atualizando um caso existente

com essas novas informações. Envie para:
Create or update support cases with data collected by SymDiag (em inglês)

14. Envie o aplicativo detectado para o site SymSubmit. Para obter instruções sobre como enviar um falso positivo ou
falso negativo, consulte:
Symantec Insider Tip: Successful Submissions! (em inglês)
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– Na caixa de texto Additional details, digite quando a detecção ocorreu e o produto. Por exemplo, digite o produto
B2 Symantec Endpoint Protection 14.x e clique no evento C5 - IPS.

– Forneça o número do caso de Suporte Técnico da etapa anterior, o aplicativo que disparou a detecção de MEM e
os detalhes sobre o número de versão do aplicativo.
Por exemplo, você deve adicionar: ""Ataque bloqueado: ataque de chamada de API de ROP (Return-
Oriented Programming) contra C:\Arquivos de Programas\VideoLAN\VLC\vlc.exe", a versão do arquivo
vlc.exe é 2.2.0-git-20131212-0038. Esta não é a versão mais recente, mas é a versão que nossa organização
precisa usar."

15. No computador cliente, compacte uma cópia da pasta de envios localizada em: %PROGRAMDATA%\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt\ccSubSDK.

Envie esta pasta ao Suporte Técnico e passe para a equipe o número de rastreamento do envio de falsos positivos que
você fez na etapa anterior. O Suporte Técnico garante que todos os logs necessários e materiais fiquem intactos e sejam
associados à investigação de falsos positivos.
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Técnicas de mitigação de explorações da memória do Symantec Endpoint
Protection
A partir da versão 14, a MEM (Memory Exploit Mitigation - Mitigação de Explorações da Memória) interrompe as
tentativas de exploração em vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas do software nos computadores cliente
Windows. O MEM usa os seguintes tipos de técnicas de mitigação para impedir esses ataques:

• Proteção contra substituição com controle de exceção estruturado (SEHOP, Structured Exception Handling
Overwrite Protection) (14)
A Mitigação de explorações da memória fornece proteção contra gravação com controle de exceção estruturado para
aplicativos como o reprodutor de mídia RealPlayer. Um ataque de exploração pode controlar o fluxo de execução do
software para o shellcode do invasor usando uma função do controlador da exceção de gravação. O endereço da
função do controlador da exceção está armazenado na memória da pilha e pode facilmente ser sobrescrito quando
houver um estouro de buffer da pilha. Os sistemas operacionais Windows incluem a SEHOP, mas alguns sistemas
operacionais Windows Vista desativam a SEHOP por padrão. A Mitigação de explorações da memória fornece
proteção mesmo se a SEHOP no Windows estiver desativada. Os ataques de SEHOP ocorrem apenas em clientes de
32 bits.

• Gerenciador de segurança Java (14)
A Mitigação de explorações da memória bloqueia os applets Java que tentam desativar o Windows Security Manager.
Alguns ataques de exploração usam um applet Java para desativar o gerenciador de segurança a fim de permitir que
o código de Java execute ações privilegiadas.

• StackPvt (StackPivot) (14.0.1)
A técnica de tabela dinâmica de pilha (stack pivot) detecta se o endereço da pilha de chamadas foi alterado. Esse
evento indica que a exploração alterou o registro do ponteiro de pilha (ESP) para apontar para sua falsificação ou
para a memória da pilha de chamadas adulterada. A memória falsificada contém as cadeias do ataque de ROP.

• ForceDEP (Prevenção de execução de dados forçada) (14.0.1)
Ataques de exploração geralmente inserem seu código executável malicioso (chamado de shellcode) na memória da
pilha (usando o estouro de buffer) ou na memória heap (usando “heap spray”). Então, a exploração desvia o fluxo de
execução para esses locais. Para mitigar o ataque, o Windows XP SP2 e superior inclui a Prevenção de execução
de dados (DEP, Data Execution Prevention), uma proteção no nível do sistema que marca esses locais da memória
como não executáveis. No entanto, o problema é que esse recurso pode ser desativado usando uma chamada à API
SetProcessDEPPolicy(). Além disso, para um processo ser protegido por DEP, ele deverá ser compilado com o
alternador /NXCOMPAT. A técnica ForceDEP impede que a DEP seja desativada, até mesmo nos programas que não
foram compilados com esse switch.

• ForceASLR (Address Space Layout Randomization forçada) (14.0.1)
Para que uma exploração modifique ou danifique o sistema operacional, ela precisa chamar as APIs do sistema,
como URLDownloadToFile e CreateProcess. No Windows XP e anteriores, as DLLs do sistema, como
Kernel32.dll, eram sempre carregadas em locais fixos e previsíveis da memória. Portanto, os endereços
embutidos no código chamavam APIs com facilidade. Além disso, depois que a DEP foi introduzida, as explorações
inventaram um método alternativo de executar o código, chamado de programação orientada ao retorno (ROP, Return
Oriented Programming). Em vez de escrever e executar o shellcode na pilha ou na memória heap, o shellcode é
criado usando uma combinação de bytes de código executável existentes de várias DLLs carregadas no processo.
Para evitar isso, o Windows Vista e as versões posteriores introduziram a ASLR. Esse recurso torna aleatório o
endereço de carregamento de DLLs na memória, o que torna o uso do endereço embutido no código ineficaz.
No entanto, para que uma DLL seja carregada na memória aleatória, ela deve ter sido compilada com o switch /
DYNAMICBASE. Algumas DLLs antigas ainda são compiladas sem esse alternador, e as explorações podem tirar
vantagem disso. A ForceASLR torna a ASLR obrigatória nessas DLLs.

• HeapSpray (14)
Um ataque de “heap spray” ocorre quando o invasor tenta colocar o código do ataque em um local de memória
predeterminado. A técnica HeapSpray reserva os locais de memória de uso comum para impedir que um invasor
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os use. Os ataques de “heap spray” são um tipo de ataque do buffer que ocorre em navegadores da Web e em
aplicativos mais antigos.

• EnhASLR (Address Space Layout Randomization aprimorada) (14.0.1)
A técnica EnhASLR aloca regiões aleatórias da memória a um processo. A alocação de memória se torna menos
previsível, ajudando a mitigar o uso de “heap spray”. A EnhASLR também aumenta a entropia para realocações de
ASLR e DLL.

• NullProt (Proteção de página nula) (14.0.1)
NULL (0x00000000) é um endereço da memória válido que uma exploração pode aproveitar. A técnica NullProt aloca
previamente esse local da memória para evitar seu uso potencial.

• DllLoad (14.0.1)
Impede que um processo carregue uma DLL de uma pasta compartilhada. Algumas explorações usam esse vetor
para executar a DLL diretamente de seus servidores maliciosos, como \\malicious.com\malware.dll. Observe
que a técnica DllLoad não impede o carregamento remoto de DLLs em redes locais, como host local, link local e
endereços IP privados. Entre o momento da verificação do caminho de carregamento e o carregamento real, o
resultado da consulta ao servidor DNS de um caminho remoto com um nome de host pode ser diferente.

As seguintes técnicas de mitigação protegem contra ataques de programação orientada ao retorno (ROP):

• StackNX (14.0.1)
A técnica StackNX impede que as APIs de proteção de chamada à memória, como VirtualProtect, identifiquem
os endereços da memória que pertencem à pilha como executáveis.

• RopCall (14.0.1)
Garante que as APIs críticas do sistema sejam chamadas pelas instruções CALL e não pelas instruções RET ou
JUMP.

• RopHeap (14.0.1)
Nega as chamadas às APIs de proteção da memória para o heap que será executado mais tarde usando a instrução
de retorno.

• RopFlow
A técnica RopFlow executa uma simulação da execução dos endereços de retorno na pilha de chamadas quando
uma API crítica para o sistema é chamada. RopFlow verifica se a instrução RET aponta para outra API crítica ou para
a memória que não foi marcada corretamente como executável. Qualquer um desses eventos indica que ocorreu um
ataque de ROP. RopFlow simula um número máximo permitido de instruções para impedir o impacto no desempenho.

Os eventos de Mitigação de explorações da memória são registrados no log de segurança do cliente e no log de
Mitigação de explorações da memória do Symantec Endpoint Protection Manager. Esses eventos são semelhantes aos
eventos de IPS, exceto que os IDs de eventos usam o intervalo de IDs de assinaturas de 61000 a 61999.

NOTE

Se você tiver instalado ou ativado os seguintes aplicativos nos computadores-cliente, a MEM não protegerá os
processos que esses aplicativos defendem:

Windows Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Recurso Microsoft Application Virtualization (App-V)

Mais informações

Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração de memória com uma política de mitigação de explorações
da memória
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Mitigação e proteção contra ransomware com o Symantec Endpoint
Protection

O que é ransomware?

Ransomware é uma categoria de malware que criptografa documentos, o que os torna inutilizáveis, e deixa o restante
do computador acessível. Os invasores de ransomware forçam suas vítimas a pagar um resgate por meios indicados
especificamente e, depois disso, talvez concedam às vítimas o acesso a seus dados.

O ransomware direcionado é mais complexo do que os ataques de ransomware originais e envolve mais do que
apenas a infecção inicial.Os invasores encontraram mais maneiras de extorquir suas vítimas lançando mão da seguinte
variedade de métodos de distribuição:

• Phishing: consiste em emails enviados aos funcionários disfarçados de correspondência relacionada ao trabalho.
• Anúncios maliciosos: visa comprometer os sites de mídia para dar espaço a anúncios maliciosos que contêm uma

estrutura com base em JavaScript, conhecida como SocGholish, que se mascara como uma atualização de software.
• Exploração de vulnerabilidades: explorando o software vulnerável em execução em servidores voltados para o

público.
• Contaminações secundárias: aproveitando botnets pré-existentes para se instalar na rede da vítima.
• Serviços pouco protegidos: tem como objetivo atacar as organizações por meio de serviços de RDP com pouca

proteção, tirando proveito de credenciais perdidas ou fracas.

Como se proteger contra o ransomware com o Symantec Endpoint Protection

A maioria dos recursos para proteção contra o ransomware no Symantec Endpoint Protection está ativada por padrão.
Para obter mais informações sobre os recursos que protegem seu ambiente, consulte:

Proteção contra ransomware usando o Symantec Endpoint Protection

Como se proteger contra o ransomware com o Symantec Endpoint Security

Melhores práticas para mitigar o ransomware

Hardening Your Environment Against Ransomware (em inglês)

Além de ativar a proteção do SEP, siga as etapas adicionais para evitar infecção por ransomware.
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Table 100: Etapas para evitar o ransomware

Etapa Ação

1. Proteja seu ambiente local 1. Certifique-se de que você tenha a versão mais recente do PowerShell e de que o registro
em log esteja ativado.

2. Restrinja o acesso aos serviços RDP. Permita apenas o RDP de endereços IP conhecidos
específicos e certifique-se de que esteja usando a autenticação de vários fatores. Use o FSRM
(File Server Resource Manager - Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos) para
bloquear a capacidade de gravar extensões de ransomware conhecidas em compartilhamentos
de arquivos nos quais seja necessário o acesso de gravação por parte do usuário.

3. Crie um plano para considerar a notificação de partes externas. Para garantir a notificação
correta das organizações necessárias, como o FBI ou outras autoridades/agências de aplicação
de leis, certifique-se de ter um plano em vigor para verificar.

4. Crie um kit emergencial com cópias físicas e arquivos de software de todas as
informações administrativas críticas. Para se proteger contra o comprometimento da
disponibilidade dessas informações críticas, armazene-as em um kit emergencial com o
hardware e o software necessários para solucionar problemas. O armazenamento dessas
informações na rede não é útil quando os arquivos de rede são criptografados. Implemente
a auditoria e o controle adequados do uso da conta administrativa. Também é possível
implementar credenciais de uso único para o trabalho administrativo para ajudar a impedir o
roubo e o uso de credenciais administrativas.

5. Crie perfis de uso para as ferramentas administrativas. Muitas dessas ferramentas são
usadas por invasores para se moverem lateralmente dentro da rede sem serem detectados.
Uma conta de usuário que historicamente seja executada como administrador usando PsInfo/
PsExec em um pequeno número de sistemas provavelmente está correta, mas uma conta de
serviço que esteja executando PsInfo/PsExec em todos os sistemas é suspeita.

2. Proteja seu sistema de
emails

1. Ative a autenticação de dois fatores (2FA) para impedir o comprometimento de credenciais
durante ataques de phishing.

2. Reforce a arquitetura de segurança em torno dos sistemas de email para minimizar a
quantidade de spam que atinge as caixas de entrada do usuário final e para garantir que você
esteja seguindo as melhores práticas para o seu sistema de email, incluindo o uso do SPF e
outras medidas defensivas contra ataques de phishing.

3. Faça backups Faça backup regularmente dos arquivos clientes e servidores. Faça backup dos arquivos quando
os computadores estiverem offline ou use um sistema em que os computadores e os servidores
conectados não possam gravar. Caso você não tenha um software de backup dedicado, pode
também copiar os arquivos importantes em uma mídia removível. Então ejete e desconecte a mídia
removível; não deixe a mídia removível plugada.
1. Implemente o armazenamento externo das cópias de backup.Organize o armazenamento

externo de pelo menos quatro semanas de backups semanais completos e incrementais diários.
2. Implemente backups offline feitos no local.Certifique-se de que você tenha backups que

não estejam conectados à rede para evitar que eles sejam criptografados pelo ransomware.A
remoção é melhor com o sistema fora das redes para evitar qualquer possível disseminação da
ameaça.

3. Verifique e teste a solução de backup no nível do servidor. Isso já deve fazer parte do
processo de recuperação de falhas.

4. Proteja as permissões no nível do arquivo para backups e bancos de dados de backup.
Não deixe que os backups sejam criptografados.

5. Teste o recurso de restauração. Certifique-se de que os recursos de restauração ofereçam
suporte às necessidades dos negócios.

Trave as unidades de rede mapeadas, protegendo-as com uma senha e com restrições de controle
de acesso. Use o acesso somente leitura para arquivos em unidades de rede, a menos que seja
absolutamente necessário ter acesso de gravação a esses arquivos. Restringir as permissões do
usuário limita os arquivos que as ameaças podem criptografar.
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O que você deve fazer se você tiver ransomware?

Não há ferramenta de remoção de ransomware.Nenhum produto de segurança pode descriptografar os arquivos
criptografados pelo ransomware. Em vez disso, se seus computadores-cliente forem infectados com ransomware e seus
dados forem criptografados, siga estas etapas:

1. Não pague o resgate.
Se você pagar o resgate:
– Não há nenhuma garantia de que o invasor fornecerá um método para desbloquear seu computador ou para

descriptografar seus arquivos.
– O invasor usa o dinheiro do resgate para financiar ataques adicionais contra outros usuários.

2. Isole o computador infectado antes que o ransomware possa atacar as unidades de rede a que ele tem
acesso.

3. Uso o Symantec Endpoint Protection Manager ou o SES para atualizar as definições de vírus e verificar os
computadores cliente.
É provável que as novas definições detectem e corrijam o ransomware. O Symantec Endpoint Protection Manager
fará o download das definições de vírus automaticamente no cliente, contanto que o cliente seja gerenciado e esteja
conectado ao servidor de gerenciamento ou ao console de nuvem.
– No Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Clientes, clique com o botão direito do mouse no grupo e

em Executar comando no grupo > Atualizar conteúdo e verificação.
– No Symantec Endpoint Security, execute o comando Verificar agora.Consulte:

Como executar comandos nos dispositivos do cliente
4. Reinstale o usando uma instalação limpa.

Se você restaurar arquivos criptografados de um backup, poderá ter os dados restaurados, mas é possível que outros
malwares tenham sido instalados durante o ataque.

5. Enviar o malware ao Symantec Security Response.
Se você puder identificar o email malicioso ou o executável, envie-o ao Symantec Security Response. Essas
amostras permitem à Symantec criar assinaturas novas e melhorar a defesa contra o ransomware. Consulte:
Symantec Insider Tip: Successful Submissions! (em inglês)

Proteção contra ransomware usando o Symantec Endpoint Protection
Os ataques de ransomware direcionados podem ser divididos nas seguintes fases:

• Comprometimento inicial
• Escalonamento de privilégios e roubo de credenciais
• Movimento lateral
• Criptografia e exclusão de backups

A melhor defesa é bloquear os vários tipos de ataques e conhecer a cadeia de ataques que a maioria dos grupos de
crimes cibernéticos usam para identificar as prioridades de segurança.Infelizmente, a descriptografia do ransomware não
é possível usando ferramentas de remoção.

 No Symantec Endpoint Protection Manager, implemente e ative os recursos a seguir. Alguns recursos são ativados por
padrão.
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Table 101: Recursos do Symantec Endpoint Protection Manager

Etapa Ação

Etapa 1: ativar a proteção com base em arquivo
A Symantec coloca em quarentena os seguintes tipos de
arquivos: Ransom.Maze, Ransom.Sodinokibi e Backdoor.Cobalt

Ative a política de proteção contra vírus e spywares, que está
ativada por padrão.Consulte:
Como impedir e controlar ataques de vírus e spyware nos
computadores cliente

Etapa 2: ativar o SONAR
A proteção baseada no comportamento do SONAR é outra
defesa crucial contra o malware. O SONAR impede que os nomes
duplos de arquivo executável de variações do ransomware, como
CryptoLocker, sejam executados.

Em uma política de proteção contra vírus e spywares, clique
em SONAR > Ativar o SONAR. Essa opção está ativada por
padrão.Consulte:
Como gerenciar o SONAR

Etapa 3: modificar o Download Insight
O Symantec Insight previne contra as variantes de ransomware
colocando em quarentena os arquivos que a base de clientes
da Symantec sabe que são maliciosos ou que ainda não foram
comprovados para serem rotulados como seguros ou maliciosos.

O Download Insight faz parte da política padrão Vírus e spyware
- segurança alta.
1. No console, abra a política alvo Proteção contra vírus e

spyware e clique em Proteção de download.
Se estiver adicionando uma nova política, selecione a política
Proteção contra vírus e spyware - Segurança alta.

2. Na guia Download Insight, certifique-se de que a opção
Ativar o Download Insight para detectar possíveis
riscos em arquivos obtidos por download com base na
reputação do arquivo esteja marcada.

3. Verifique as seguintes opções padrão:
– Arquivos com 5 usuários ou menos
– Arquivos conhecidos pelos usuários por 2 dias ou

menos
Os valores padrão baixos forçam o cliente a tratar qualquer
arquivo que não tenha sido relatado à Symantec por mais
de cinco usuários ou por menos de dois dias como arquivos
não comprovados. Quando os arquivos não comprovados
corresponderem a esses critérios, o Download Insight os
detectará como maliciosos.

4. Certifique-se de que Confiar automaticamente em qualquer
arquivo obtido por download de um site confiável da
Internet ou intranet esteja selecionado.

5. Na guia Ações, em Arquivos maliciosos, mantenha a
primeira ação como Colocar risco em quarentena e a
segunda ação como Ignorar.

6. Em Arquivos não comprovados, clique em Colocar risco
em quarentena.

7. Clique em OK.
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Etapa Ação

Etapa 4: ativar o IPS (Intrusion Prevention System - Sistema
de Prevenção contra Intrusões)
• O IPS bloqueia algumas ameaças que as definições de vírus

tradicionais sozinhas não podem parar. O IPS é a melhor
defesa contra downloads não solicitados, que ocorrem quando
um download de software é feito involuntariamente na internet.
Os invasores frequentemente usam kits de exploração para
um ataque com base na Web, como o CryptoLocker, por um
download não solicitado.

• Em alguns casos, o IPS pode bloquear a criptografia de
arquivos interrompendo a comunicação C&C (Command
and Control - Comando e Controle).Um servidor de C&C
é um computador controlado por um invasor ou criminoso
cibernético e que é usado para enviar comandos para
sistemas comprometidos por malware e receber dados
roubados de uma rede de destino.

• A reputação do URL impede as ameaças vindas da web
de acordo com a pontuação de reputação de uma página. A
opção Ativar a Reputação do URL bloqueia páginas com
pontuações de reputação abaixo de um limite específico. (14.3
RU1 e posterior).

Para obter mais informações, consulte:
Como ativar a prevenção contra intrusões na rede ou a prevenção
contra intrusão no navegador
A reputação do URL é ativada por padrão.

Etapa 5: bloquear scripts e arquivos em PDF Na Política de exceções, clique em Exceções do Windows >
Acesso ao arquivo.

Etapa 6: fazer download de patches
Faça download dos patches mais recentes para frameworks de
aplicativos web, navegadores e plug-ins de navegadores.

Execute estas ações:
1. Use o Controle de dispositivos e aplicativos para evitar

que os aplicativos sejam executados nos diretórios de
perfil de usuário, como Local e LocalLow. Os aplicativos de
ransomware se instalam em muitos diretórios além de Local
\Temp\Low. Consulte:
Como fortalecer a segurança do antivírus para
evitar infecções derivadas de ransomware (família
Trojan.Cryptolocker, etc)

2. Use o Endpoint Detection and Response (EDR) para
identificar os arquivos com comportamento de ransomware:
a. Desative os scripts de macros de arquivos do MS Office

transmitidos por email.
b. Clique com o botão direito do mouse nos terminais

detectados e selecione Isolar. Para isolar e refazer a
junção dos terminais a partir do console, é necessário ter
uma Política de firewall para quarentena no Symantec
Endpoint Protection Manager que seja atribuída a uma
Política de integridade do host. Consulte:
Sobre as políticas de integridade do host e de firewall
para quarentena

Etapa 7: ativar o Proteção de acesso a web e nuvem e o Web
Security Service
Use a Proteção de acesso a web e nuvem e as configurações
de conexão segura para que, em uma rede corporativa, em
casa ou fora do escritório, os endpoints tenham a capacidade de
se integrar ao Symantec WSS (Web Security Service). O NTR
redireciona o tráfego da internet no cliente para o Symantec
WSS, onde o tráfego é permitido ou bloqueado de acordo com as
políticas do WSS.

Para obter mais informações, consulte:
Configurando a Proteção de acesso à web e nuvem
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Etapa Ação

Etapa 8: ativar Mitigação de explorações da memória
Protege contra vulnerabilidades conhecidas em softwares sem
patches, como JBoss ou Apache Web Server, que os invasores
exploram.

Para obter mais informações, consulte:
Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração
de memória com uma política de mitigação de explorações da
memória

Etapa 9: ativar a verificação de AMSI e sem arquivo
Os desenvolvedores de aplicativos de terceiros podem proteger
seus clientes contra malware dinâmico com base em scripts
e contra caminhos não tradicionais de ataque pela internet. O
aplicativo de terceiros chama a interface AMSI do Windows para
solicitar uma verificação do script fornecido pelo usuário, que é
roteado para o cliente do Symantec Endpoint Protection. O cliente
responde com um veredito para indicar se o comportamento do
script é ou não malicioso. Se o comportamento não for malicioso,
a execução do script prosseguirá. Se o comportamento do script
for malicioso, o aplicativo não o executará. No cliente, a caixa de
diálogo de resultados da detecção exibe o status Acesso negado.
Exemplos de scripts de terceiros incluem o Windows PowerShell,
JavaScript e VBScript. O Auto-Protect deve estar ativado. Essa
funcionalidade funciona para computadores Windows 10 e
posteriores.
14.3 e posterior.

Ativada por padrão.Consulte:
• Como a AMSI (Antimalware Scan Interface - Interface de

Verificação de Antimalware) ajuda você a se defender contra
malware

• AMSI (Antimalware Scan Interface - Interface de Verificação
de Antimalware)

Etapa 10: ativar Endpoint Detection and Response (EDR)
O EDR concentra-se em comportamentos em vez de arquivos,
e pode fortalecer as defesas contra o spear phishing e o uso de
ferramentas para ataques do tipo Living off the land. Por exemplo,
se o Word não iniciar normalmente o PowerShell no ambiente
do cliente, ele deverá ser colocado no modo de bloqueio. A UI
do EDR permite que os clientes compreendam com facilidade
quais comportamentos são comuns e devem ser permitidos,
quais são observados e devem ser alertados e quais não são
comuns e devem ser bloqueados. Você também pode lidar com
lacunas de forma reativa como parte da investigação e resposta
a alertas de incidentes. O alerta de incidente mostrará todos os
comportamentos observados como parte da violação e fornecerá
o recurso para colocá-los no modo de bloqueio diretamente na
página detalhes do incidente.

Para obter mais informações, consulte:
Como configurar grupos de clientes para usar servidores privados
para consultas à reputação e envios

Etapa 11: ativar auditoria
Use as ferramentas de auditoria para ajudá-lo a obter informações
sobre os terminais dentro e fora da rede corporativa antes que o
ransomware tenha a oportunidade de se espalhar.

Use a Mitigação de explorações da memória para testar falsos
positivos.Consulte:
Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração
de memória com uma política de mitigação de explorações da
memória

Etapa 12: configurar os detectores não gerenciados
Os detectores não gerenciados devem estar presentes para se
considerar terminais em que a proteção pode não estar presente.

Para obter mais informações, consulte:
Para configurar um cliente para detectar dispositivos não
gerenciados

Mais informações

Remoção e proteção contra ransomware com o Symantec Endpoint Protection
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Como o Symantec Endpoint Protection protege contra ransomware
que usa técnicas living-off-the-land
O Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU3 inclui aprimoramentos que protegem os computadores cliente contra as
ferramentas LotL (Living-off-the-Land). Táticas living-off-the-land, em que os invasores aproveitam as ferramentas e os
serviços nativos já presentes nos sistemas de destino, foram usadas por grupos de ataque direcionados e por gangues
comuns de criminosos cibernéticos.

O Symantec Endpoint Protection usa as tecnologias a seguir para proteger contra ameaças de ransomware direcionadas
que usam essas técnicas living-off-the-land.

Tecnologias de proteção de rede

• Detecção de cadeias de processos suspeitas usadas em ataques de ransomware direcionados.
• Aprimoramento de telemetria que envia alertas quando as ferramentas de ransomware ou anterior ao

ransomware afetam um novo computador cliente.
• Proteção contra as ações de pós-exploração e movimentos laterais do Cobalt Strike.
• Proteção contra malware de alta prevalência, como IcedID.

Tecnologias de inspeção de arquivos

• Proteção que criptografa o OOXML (Office Open XML), o WMI (Instrumentação de Gerenciamento do Windows), o
dotnet e o XLM com AMSI (Antimalware Scan Interface - Interface de Verificação Antimalware).

• Melhorias heurísticas de emulação do Microsoft PowerShell que usam as técnicas de desativação da AMSI para
detectar malwares.

• Heurística aprimorada de linha de comando para proteção contra ransomware e ferramentas para hackers Cobalt
Strike.

• Adição de suporte à verificação posterior do emulador do PE para melhorar detecções de malware com truques
antiemulação e loop de lixo.

• Aprimoramentos do emulador do Visual Basic (VB) e dotnet para proteção contra malware, como o Mass Logger,
FormBook e Agent Tesla.

• Implementação do verificador do Microsoft Office para detectar o VBA Stomping e o dropper não PE, como o Hancitor.
• Inclui um analisador comum para oferecer suporte à extração e à emulação do VBA a partir de arquivos do Microsoft

Publisher e Microsoft Access.
• Aprimoramento da verificação de string de AMSI e emulação de scripts para identificar e corrigir malwares LotL, como

o IsErIk.

Proteção comportamental
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• Aprimoramento da proteção contra roubo de credenciais por meio da remoção do acesso de leitura em lsass.exe.
• Aprimoramento da proteção contra ransomware pelo bloqueio do acesso de gravação do arquivo quando detecções

de ransomware são disparadas em processos confiáveis.
• Aprimoramento do acompanhamento de processo para a técnica de spoofing do processo pai.
• Detecção em técnicas de esvaziamento do processo pela comparação do endereço do ponto de entrada do segmento

principal com o endereço do ponto de entrada que é analisado no arquivo do disco.
• Detecção de criação de processo suspensa.
• Detecção de comportamento para ransomware de alto perfil, como Ryuk, REvil/Sodinokibi, Conti, Darkside, Burglar e

Lorenz.
• Detecção de comportamento genérico de pré-criptografia de ransomware e detecção pós-criptografia que aproveita os

novos atributos para o evento de renomeação de arquivo.
• Detecção de comportamento das ações de pós-exploração e movimentos laterais do Cobalt Strike, além da detecção

de memória para o beacon do Cobalt Strike.
• Detecção de comportamento da atualização da DLL e das técnicas de injeção de processo usando a função

SetThreadContext e os sinalizadores de permissão na abertura do identificador de processo.
• Detecção de comportamento das ameaças do Microsoft Office Excel e do Microsoft Office PowerPoint.
• Visibilidades do Symantec Endpoint Detection and Response (SEDR) que convertem algumas das detecções de

SONAR BPE (Behavioral Policy Enforcement - Imposição de Política Comportamental) em AAT (Advanced Attack
Techniques - Técnicas Avançadas de Ataque).

• Novos eventos ACM em LoLBins.

Como impedir e controlar ataques de vírus e spyware nos
computadores cliente
Você pode impedir e controlar ataques de vírus e spyware em computadores-cliente seguindo algumas diretrizes
importantes.

Table 102: Para proteger computadores contra ataques de vírus e spyware

Tarefa Descrição

Certificar-se de que seus
computadores tenham
o Symantec Endpoint
Protection instalado

Todos os computadores em sua rede e todos os seus servidores devem ter o Symantec Endpoint
Protection instalado. Certifique-se de que o Symantec Endpoint Protection esteja funcionando
corretamente.Consulte:
Como exibir o status de proteção dos computadores cliente

Manter as definições atuais Certifique-se de que as definições mais recentes estejam instaladas nos computadores-cliente.
Você pode verificar a data das definições na guia Clientes. Você pode executar um comando para
atualizar as definições desatualizadas.
Você também pode executar um relatório de status do computador para verificar a data das definições
mais recentes.Consulte:
Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
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Tarefa Descrição

Executar verificações
regulares

Por padrão, o Auto-Protect e o SONAR são executados nos computadores cliente. Uma verificação
ativa padrão agendada também é executada em computadores cliente.
Você pode executar verificações sob demanda. Você pode personalizar as configurações da
verificação.Consulte:
Como executar verificações sob demanda nos computadores cliente
Convém criar e personalizar verificações agendadas.
Normalmente, convém criar uma verificação agendada completa para ser executada uma ver por
semana e uma verificação ativa para ser executada uma vez por dia. Por padrão, o Symantec Endpoint
Protection gera uma verificação ativa todos os dias, que é executada à meia-noite e meia. Nos
computadores não gerenciados, o Symantec Endpoint Protection inclui também uma verificação
padrão de inicialização desativada.
Você deve se certificar de que executa uma verificação ativa diariamente nos computadores em sua
rede. Recomenda-se agendar uma verificação completa semanal ou mensal se você suspeitar que
tenha uma ameaça inativa em sua rede. As verificações completas consomem mais recursos do
computador e podem afetar seu desempenho.Consulte:
• Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Mac
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Linux

Permitir que os clientes
façam imediatamente o
upload de eventos críticos

Certifique-se de que os clientes (Windows somente) podem ignorar o intervalo de pulsação e enviar
eventos críticos ao servidor de gerenciamento imediatamente. Os eventos críticos incluem todos os
riscos encontrados (exceto cookies) e os eventos de intrusão. Você pode encontrar esta opção em
Clientes > Políticas > Configurações de comunicações. A opção é ativada por padrão.
As notificações do administrador podem alertá-lo imediatamente quando o período de agregação para
notificações relevantes estiver definido como Nenhum.Consulte:
Como configurar notificações do administrador

Verificar ou modificar
configurações para oferecer
mais proteção

Por padrão, as verificações de vírus e spyware detectam, removem e reparam os efeitos colaterais de
vírus e riscos à segurança.
As configurações padrão da verificação otimizam o desempenho dos computadores-cliente fornecendo
um alto nível de proteção. Você pode aumentar o nível de proteção, porém.
Por exemplo, convém aumentar a proteção heurística do Bloodhound™.
Recomenda-se também ativar as verificações das unidades de rede.Consulte:
Como ajustar verificações para aumentar a proteção em seus computadores cliente

Permitir que os clientes
enviem informações sobre
as detecções à Symantec

Os clientes podem enviar informações sobre as detecções à Symantec. As informações enviadas
ajudam a Symantec a lidar com as ameaças.Consulte:
Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a
segurança da rede

Executar a prevenção contra
intrusões

A Symantec recomenda que você execute a prevenção contra intrusões em seus computadores-cliente
assim como a proteção contra vírus e spyware.Consulte:
Como gerenciar a prevenção contra intrusões

Corrigir infecções, caso
necessário

Depois que as verificações são executadas, os computadores-cliente podem ainda ter infecções. Por
exemplo, uma nova ameaça pode não ter uma assinatura, ou o Symantec Endpoint Protection não foi
capaz de remover completamente a ameaça. Em alguns casos os computadores-cliente exigem uma
reinicialização para que o Symantec Endpoint Protection conclua o processo de limpeza.Consulte:
Para remover vírus e riscos à segurança

Para remover vírus e riscos à segurança
Você corrige riscos como parte do controle de ataques de vírus e spyware em seus computadores.

Você usa os recursos de Recursos e Monitores no console para determinar quais computadores estão infectados e para
exibir os resultados da correção.
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Table 103: Para remover vírus e riscos à segurança

Etapa Descrição

Etapa 1: Identificar computadores
infectados e com riscos

Você pode obter informações sobre computadores infectados e em risco através do Symantec
Endpoint Protection Manager. Na home page, verifique os totais de Infectado(s) recentemente
e Ainda infectado(s) em Resumo de atividades de vírus e riscos. O total de Infectado(s)
recentemente é um subconjunto do total de Ainda infectado(s). O total de Infectado(s)
recentemente mostra o número de computadores infectados e em risco durante o intervalo de
tempo especificado no resumo.

Note: As detecções não corrigidas do SONAR não são incluídas no total de Ainda infectado. Elas
fazem parte do total de Suspeito no resumo.

Os computadores serão considerados ainda infectados se uma verificação subsequente detectar
que estão infectados. Por exemplo, uma verificação agendada pode parcialmente limpar um
arquivo. Logo depois, o Auto-Protect detecta o arquivo como um risco.
Os arquivos considerados “ainda infectados” serão verificados novamente quando novas
definições chegarem ou assim que o computador-cliente estiver ocioso.Consulte:
Para identificar computadores infectados e em risco

Etapa 2: Atualizar definições e
reverificar

Você deve certificar-se de que os clientes usam as definições mais recentes.
Para os clientes legados executados em computadores Windows, é necessário também certificar-
se de que suas verificações agendadas e sob demanda usem o recurso Pesquisa do Insight.
A partir da versão 14, as verificações agendadas e sob demanda usam sempre a Pesquisa do
Insight.
Você pode verificar a data das definições no relatório Computadores infectados e vulneráveis.
Você pode executar o comando Atualizar conteúdo e verificar no log de riscos.
Quando o Resumo de atividades de vírus e riscos na home page mostrar o total de Ainda
infectado(s) e Infectado(s) recentemente como zero, todos os riscos serão eliminados.Consulte:
Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Etapa 3: Verificar ações da
verificação e reverificar

As verificações podem ser configuradas para não fazer nada com o risco. Convém editar a
Política de proteção contra vírus e spyware e alterar a ação para a categoria do risco. Na próxima
vez em que a verificação for executada, o Symantec Endpoint Protection aplicará a ação nova.
Você define a ação na guia Ações para o tipo específico de verificação (verificação definida pelo
administrador ou sob demanda ou Auto-Protect). Você também pode mudar a ação de detecção
do Download Insight e do SONAR.Consulte:
Como verificar a ação de verificação e de nova verificação de computadores identificados

Etapa 4: Reiniciar computadores
caso necessário para concluir a
correção

Alguns computadores podem ainda estar vulnerávies ou infectados porque precisam ser
reiniciados para concluir a correção de um vírus ou risco à segurança.
Você pode exibir o Log de riscos para determinar se algum computador exige a reinicialização.
Você pode executar um comando do Log de status do computador para reiniciar os
computadores.Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console
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Etapa Descrição

Etapa 5: Investigar e limpar riscos
remanescentes

Se algum risco permanecer, será necessário investigá-lo mais.
Você pode consultar a página da Web do Symantec Security Response para obter informações
atualizadas sobre vírus e riscos à segurança.Consulte:
http://securityresponse.symantec.com
No computador-cliente, você também pode acessar o site do Security Response na caixa de
diálogo dos resultados da verificação.
Você também pode executar o Power Eraser no Symantec Endpoint Protection Manager para
analisar e corrigir ameaças difíceis e persistentes. O Power Eraser é uma análise agressiva que
você deve executar em um computador ou em um pequeno número de computadores somente
quando os computadores forem instáveis ou estiverem muito infectados.Consulte:
O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint
Protection Manager
O suporte técnico da Symantec oferece também uma ferramenta, Threat Expert, que rapidamente
fornece a análise detalhada das ameaças. Você também pode executar uma ferramenta de
análise de ponto de carga para ajudá-lo a solucionar problemas. Execute essas ferramentas
diretamente no computador-cliente.Consulte:
Como solucionar problemas do computador com o Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Etapa 6: Verificar o log de status
do computador

Exiba o log de status do computador para verificar se os riscos são corrigidos ou removidos dos
computadores-cliente.Consulte:
Como exibir logs

Mais informações

• Virus removal and troubleshooting on a network (em inglês)
• Como impedir e controlar ataques de vírus e spyware nos computadores cliente
• Monitoração da proteção de endpoints

Para identificar computadores infectados e em risco
Você pode usar a home page do Symantec Endpoint Protection Manager e um relatório de risco para identificar os
computadores que estão infectados e vulneráveis.

Como identificar computadores contaminados e em risco
1. No console, clique em Início e exiba o Resumo de atividades de vírus e riscos.

Se você for um administrador do sistema, verá o total de número de computadores com status Infectado
recentemente e Ainda infectado(s) em seu local. Se você for um administrador de domínio, verá o total de número de
computadores com status Infectado recentemente e Ainda infectado(s) em seu domínio.

O valor de Ainda infectado(s) é um subconjunto de Infectado recentemente e o total de Ainda infectado é reduzido
à medida que você elimina os riscos de sua rede. Os computadores são considerados ainda infectados se uma
verificação subsequente os registrar como infectados. Por exemplo, o Symantec Endpoint Protection pode ter limpado
um risco apenas parcialmente em um computador; então, o Auto-Protect ainda detecta o risco.

2. No console, clique em Relatórios.

3. Na caixa de listagem Tipo de relatório, clique em Risco.

4. Na caixa de listagem Selecione um relatório, clique em Computadores infectados e vulneráveis.

5. Clique em Criar relatório e observe as listas de computadores infectados e em risco que são exibidas.

Mais informações

Para remover vírus e riscos à segurança
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Como verificar a ação de verificação e de nova verificação de computadores identificados
Se você tiver computadores infectados ou vulneráveis, será necessário identificar por que eles estão assim. Verifique
a ação que foi realizada para cada risco nos computadores infectados ou vulneráveis. Uma das possibilidades é que
a ação configurada e realizada foi Ignorado. Se a ação foi Ignorado, você deve limpar o risco do computador, remover
o computador da rede ou aceitar o risco. Para clientes Windows, convém editar a Política de proteção contra vírus e
spyware e alterar a ação de verificação. Consulte: 

Para remover vírus e riscos à segurança

Para identificar as ações que precisam ser alteradas e verificar novamente os computadores identificados
1. No console, clique em Monitores.

2. Na guia Logs, selecione o log de riscos e clique em Exibir log.

Na coluna de eventos do log de riscos, você pode verificar o que aconteceu e a ação que foi realizada. A partir da
coluna Nome do risco, pode-se ver os nomes dos riscos que ainda estão ativos. Na coluna Usuário do grupo de
domínio, você pode verificar de qual grupo o computador é membro.

Se um cliente estiver vulnerável porque uma verificação executou a ação Ignorado, poderá ser necessário alterar
a Política de proteção contra vírus e spyware do grupo. Na coluna Computador, você pode ver os nomes dos
computadores que ainda possuem riscos ativos. Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

Se sua política estiver configurada para usar o Modo de envio, ela será enviada para os clientes do grupo na próxima
pulsação.Consulte:

Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

3. Clique em Voltar.

4. Na guia Logs, selecione o Log de status do computador e clique em Exibir log.

5. Se você alterou uma ação e enviou uma nova política, selecione os computadores que precisam ser verificados
novamente com as novas configurações.

6. Na caixa de listagem Comando, selecione Verificar e clique em Iniciar para verificar novamente os computadores.

Você pode monitorar o status do comando Verificar através da guia Status do comando.

Como os clientes Windows recebem definições da nuvem
Na versão 14 e nas posteriores, os clientes padrão e os clientes incorporados/VDI do Symantec Endpoint Protection
fornecem proteção em tempo real com definições na nuvem. As versões anteriores forneciam alguma proteção na
nuvem com vários recursos, tais como o Download Insight. Agora, todos os recursos de vírus e spyware usam a nuvem
para avaliar arquivos. O conteúdo da nuvem inclui o conjunto completo de definições de vírus e spyware, bem como as
informações mais recentes que a Symantec tiver sobre arquivos e possíveis ameaças.

NOTE

O serviço inteligente contra ameaças na nuvem é suportado somente em clientes Windows.

Os clientes são compatíveis com conteúdo ativado para nuvem

O conteúdo ativado para nuvem inclui um conjunto reduzido de definições que fornece proteção completa. Quando o
cliente exigir novas definições, o cliente fará o download ou consultará as definições na nuvem para melhor desempenho
e velocidade.

Seu tipo de cliente deve suportar conteúdo ativado para nuvem.

Você pode ver seu tipo de cliente em Ajuda > Solução de problemas > Configurações de instalação.
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Os clientes padrão e os incorporados/VDI são compatíveis com conteúdo ativado para nuvem.

Todas as verificações usam automaticamente consultas na nuvem

As consultas na nuvem incluem consultas ao Symantec Insight para obter informações da reputação do arquivo e
verificação de definições na nuvem.

• As verificações agendadas e sob demanda executam automaticamente consultas na nuvem.
• O Auto-Protect também executa automaticamente consultas na nuvem. O Auto-Protect agora é executado no modo

de usuário em vez do modo kernel para reduzir o uso da memória e fornecer o melhor desempenho.

Além de aproveitar um menor espaço ocupado com definições no disco, o serviço inteligente contra ameaças na nuvem
fornece uma redução de 15% no tempo da verificação.

Os clientes enviam automaticamente as informações sobre consultas da reputação do arquivo à Symantec.

Como as consultas na nuvem funcionam em sua rede

O Symantec Endpoint Protection envia consultas na nuvem diretamente à nuvem.

Se você quiser usar servidor proxy, pode especificar um proxy HTTPS nas opções de Internet do navegador do cliente.
Ou pode usar o console do Symantec Endpoint Protection Manager para especificar o proxy HTTPS para clientes em
Políticas > Comunicações externas.

A quantidade de largura de banda que os clientes do serviço inteligente contra ameaças na nuvem usam é quase
idêntica à dos clientes pré-14, que usam consultas da reputação somente com recursos específicos, como o Download
Insight.

Como o Symantec Endpoint Protection Manager alerta você sobre erros da consulta na nuvem

Se os clientes tentam consultas na nuvem por 3 dias sem êxito, o Symantec Endpoint Protection Manager envia uma
notificação de email aos administradores do sistema, por padrão. Você pode também exibir o alerta em Monitores
> Logs > Sistema de Logs> Atividade do cliente. O tipo da condição da notificação é Detecção de reputação do
arquivo.

O que são arquivos portais?

O Download Insight marca um arquivo como um arquivo portal quando examina um arquivo cujo download o usuário
fez de um portal suportado. As verificações agendadas e sob demanda, o Auto-Protect e o Download Insight avaliam a
reputação dos arquivos portais usando o nível de sensibilidade definido para o Download Insight.

NOTE

O Download Insight deve estar ativado para marcar arquivos como arquivos portais.

Os portais suportados incluem Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows
Live Messenger e Yahoo Messenger. A lista de portais (ou a lista de portais do Auto-Protect) faz parte do conteúdo da
Proteção contra vírus e spyware, cujo download o LiveUpdate faz para o servidor de gerenciamento ou para o cliente.

As verificações e o Download Insight avaliam sempre arquivos não portais com um nível de sensibilidade interno padrão
que a Symantec define. O padrão interno detecta somente os arquivos mais maliciosos.

Exemplo de consultas na nuvem em ação

Um exemplo da maneira como o serviço inteligente contra ameaças na nuvem protege os clientes:

• O usuário do cliente executa o Internet Explorer e tenta fazer o download de um arquivo. O Download Insight usa suas
informações do nível de sensibilidade e da reputação do Symantec Insight na nuvem para determinar se o arquivo
não é prejudicial.
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Você usa o Internet Explorer para tentar fazer o download de um arquivo. O Download Insight usa suas informações
do nível de sensibilidade e da reputação do Symantec Insight na nuvem para determinar se o arquivo não é
prejudicial.

• O Download Insight determina que a reputação do arquivo é aceitável, permite o download do arquivo e marca o
arquivo como um arquivo portal.

• Mais tarde, a Symantec obtém mais informações sobre o arquivo de sua extensiva Global Intelligence Network.
A Symantec determina que o arquivo pode ser prejudicial e atualiza o banco de dados de reputação do Insight. A
Symantec pode fornecer uma assinatura nova para o arquivo em suas definições na nuvem.

• Se o usuário abrir o arquivo ou executar uma verificação, o Auto-Protect ou a verificação obterão as informações
mais recentes sobre o arquivo na nuvem. Para usar a reputação mais recente do arquivo e o nível de sensibilidade
do Download Insight ou para usar uma assinatura nova do arquivo, o Auto-Protect ou a verificação agora detectam o
arquivo como potencialmente malicioso.
Se você abrir o arquivo ou executar uma verificação, o Auto-Protect ou a verificação obterão as informações mais
recentes sobre o arquivo na nuvem. Para usar a reputação mais recente do arquivo e o nível de sensibilidade do
Download Insight ou para usar uma assinatura nova do arquivo, o Auto-Protect ou a verificação agora detectam o
arquivo como potencialmente malicioso.

Configurações exigidas e recomendadas

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection usa a nuvem. Se você desativar qualquer uma dessas opções, limitará ou
desativará a proteção da nuvem.

• Auto-Protect
O Auto-Protect deve estar ativado. O Auto-Protect está ativado por padrão.

• Download Insight
Download Insight deve estar ativado para poder examinar downloads de arquivos e para que os downloads de
arquivos sejam marcados como arquivos portais para as verificações futuras. Se você desativar o Download Insight,
todos os downloads do arquivo serão tratados como não portais. As verificações detectam somente os arquivos não
portais mais maliciosos.

• Pesquisas do Insight
As Pesquisas do Insight devem estar ativadas. A opção das consultas de Insight controla consultas de reputação,
assim como consultas à definição de nuvem. Essa opção está ativada por padrão.

WARNING

Se você desativar as consultas de Insight, a proteção da nuvem será desativada completamente.
• Envios

A Symantec recomenda que você compartilhe informações com a Symantec. Os dados que você compartilha com a
Symantec melhoram o desempenho dos recursos de detecção. As informações sobre malware potencial que pode
atacar seus computadores ajuda a melhorar a paisagem de segurança e a abordar as ameaças mais rapidamente. A
Symantec faz o possível para tornar os dados pseudoanônimos a fim de impedir a transmissão de informações que
identificam pessoalmente. Consulte:
Como compreender envios à Symantec que melhoram a proteção em seu computador

Como gerenciar verificações em computadores cliente
Algumas verificações são executadas por padrão, mas convém alterar as configurações ou configurar suas próprias
verificações agendadas. Você também pode personalizar as verificações e alterar o quanto de proteção elas fornecem
em seus computadores-cliente.

NOTE

A partir do 14, as verificações acessam as definições completas definidas na nuvem. Consulte:

Como os clientes Windows recebem definições da nuvem
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Table 104: Para modificar verificações em computadores-cliente

Tarefa Descrição

Examinar os tipos de
verificações e configurações
padrão

Verifique suas configurações de verificação. Você pode verificar os padrões e determinar se deseja
fazer alterações.Consulte:
• Sobre os tipos de verificações e proteção em tempo real
• Sobre as configurações padrão de verificação da Política de proteção contra vírus e spyware

Criar verificações agendadas
e executar verificações sob
demanda

As verificações agendadas e verificações sob demanda são utilizadas para suplementar a proteção
fornecida pelo Auto-Protect. O Auto-Protect oferece proteção ao ler e gravar arquivos. As verificações
agendadas e verificações sob demanda podem verificar qualquer arquivo existente nos computadores-
cliente. Elas também podem proteger a memória, pontos de carga e outros locais importantes nos
computadores-cliente.
Você pode salvar as configurações da verificação agendada como um modelo. Os modelos de
verificação poderão economizar tempo quando você configurar várias políticas. Você pode usar
qualquer verificação salva como modelo como base para uma nova verificação em uma política
diferente.

Note: No caso de clientes gerenciados, o Symantec Endpoint Protection oferece uma verificação
agendada padrão que verifica todos os arquivos, as pastas e os locais em computadores-cliente.

Para obter mais informações, consulte:
• Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Mac
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Linux
• Como executar verificações sob demanda nos computadores cliente

Personalizar configurações
da verificação para seu
ambiente

Você pode personalizar as configurações do Auto-Protect assim como as opções em verificações
definidas pelo administrador. Convém alterar as configurações da verificação para controlar detecções
de falsos positivos, otimizar o desempenho da verificação ou do computador ou alterar ações ou
notificações da verificação.
No caso de verificações agendadas, você também pode definir opções para verificações perdidas,
verificações escolhidas aleatoriamente e se as unidades de rede devem ser verificadas ou não.
Para obter mais informações, consulte:
• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Windows
• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Mac
• Para personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Linux

Ajustar verificações que para
melhorar o desempenho do
computador cliente

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection fornece um alto nível de segurança e minimiza o
efeito no desempenho dos computadores-cliente. Você pode alterar algumas configurações, porém,
para otimizar ainda mais o desempenho do computador. A otimização é importante em ambientes
virtualizados.

Note: Quando você ajustar as configurações para otimizar o desempenho do computador-cliente,
poderá diminuir a segurança em seus computadores-cliente.

Para obter mais informações, consulte:
Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computador

Ajustar verificações para
aumentar a proteção em
seus computadores cliente

As configurações padrão da verificação otimizam o desempenho dos computadores-cliente fornecendo
um alto nível de proteção. Você pode aumentar o nível de proteção, porém.Consulte:
Como ajustar verificações para aumentar a proteção em seus computadores cliente

Gerenciar detecções do
Download Insight

O Download Insight verifica arquivos que os usuários tentam obter por download através de
navegadores da Web, clientes de mensagem de texto e outros portais. O Download Insight usa
informações de reputação do Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos.Consulte:
Como gerenciar detecções do Download Insight
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Tarefa Descrição

Gerenciamento do SONAR O SONAR faz parte da proteção proativa contra ameaças em seus computadores-cliente. No entanto,
as configurações do SONAR fazem parte de uma política de proteção contra vírus e spyware.Consulte:
Como gerenciar o SONAR

Configurar exceções para
verificações

Você pode criar exceções para os arquivos e aplicativos que sabe que são seguros.
O Symantec Endpoint Protection exclui também alguns arquivos e pastas automaticamente.
Para obter mais informações, consulte:
• Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection
• Sobre os arquivos e pastas que o Symantec Endpoint Protection exclui das verificações de vírus e

spyware

Gerenciar arquivos em
quarentena

Você pode monitorar e excluir os arquivos colocados em quarentena em seus computadores-cliente.
Você também pode especificar as configurações da quarentena.Consulte:
Como gerenciar a quarentena em clientes Windows

Permitir que os clientes
enviem informações sobre
as detecções à Symantec

Por padrão, os clientes enviam informações sobre as detecções à Symantec. Você pode desativar os
envios ou escolher quais tipos de informações que os clientes enviam.
A Symantec recomenda que você sempre permita que os clientes realizem os envios. As informações
ajudam a Symantec a tratar das ameaças.Consulte:
Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a
segurança da rede

Gerenciar as notificações
de vírus e spyware que
aparecem nos computadores
cliente

Você pode decidir se as notificações aparecem nos computadores-cliente para eventos de vírus e
spyware. Consulte:
Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Sobre os tipos de verificações e proteção em tempo real
O Symantec Endpoint Protection inclui tipos diferentes de verificações e a proteção em tempo real para detectar
diferentes tipos de vírus, ameaças e riscos.

NOTE

A partir do 14, as verificações acessam as definições completas definidas na nuvem.Consulte:

Como os clientes Windows recebem definições da nuvem

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection executa uma verificação ativa todos os dias à meia-noite e meia. O
Symantec Endpoint Protection também executa uma verificação ativa quando novas definições chegam no computador
cliente. Nos computadores não gerenciados, o Symantec Endpoint Protection inclui também uma verificação padrão de
inicialização desativada.

NOTE

Quando um computador-cliente estiver desativado ou em modo de hibernação ou suspensão, o computador
poderá perder uma verificação agendada. Quando o computador for iniciado ou ativado, a verificação será
repetidas por padrão em um intervalo especificado. Se o intervalo já tiver expirado, o Symantec Endpoint
Protection não executará a verificação e aguardará até a próxima verificação agendada. Você pode modificar as
configurações de verificações agendadas perdidas.

Você deve se certificar de que executa uma verificação ativa diariamente nos computadores em sua rede. Recomenda-se
agendar uma verificação completa semanal ou mensal se você suspeitar que tenha uma ameaça inativa em sua rede. As
verificações completas consomem mais recursos do computador e podem afetar seu desempenho. Consulte:

Como gerenciar verificações em computadores cliente
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Table 105: Tipos de verificação

Tipo de verificação Descrição

Auto-Protect O Auto-Protect inspeciona continuamente dados de arquivos e emails conforme são gravados ou lidos de um
computador. O Auto-Protect neutraliza ou elimina automaticamente vírus detectados e riscos à segurança. Os
clientes Mac e Linux suportam o Auto-Protect somente para o sistema de arquivos.
A partir do 14, nos clientes padrão e incorporados/VDI conectados à nuvem, o Auto-Protect pesquisa
automaticamente as definições mais recentes na nuvem.
Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Linux

Download Insight
(somente Windows)

O Download Insight aumentará a segurança das verificações do Auto-Protect inspecionando arquivos
quando os usuários tentarem fazer o download por navegadores e outros portais. Ele usa as informações de
reputação do Symantec Insight para permitir ou bloquear tentativas de download.
O Download Insight funciona como parte do Auto-Protect e exige que o Auto-Protect esteja ativado.
Para obter mais informações, consulte:
Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos

Verificações definidas
pelo administrador

As verificações definidas pelo administrador detectam vírus e riscos à segurança examinando todos os
arquivos e processos no computador-cliente. As verificações definidas pelo administrador podem também
verificar a memória e os pontos de carregamento.
Os seguintes tipos de verificações definidos pelo administrador estão disponíveis:
• Verificações agendadas

Uma verificação agendada é executada nos computadores cliente em horários designados. Todas as
verificações agendadas simultaneamente são executadas em sequência. Se um computador estiver
desativado ou no modo de hibernação ou de suspensão durante uma verificação agendada, a verificação
não será executada a menos que esteja configurada para repetir verificações perdidas. Quando o
computador for iniciado ou ativado, o Symantec Endpoint Protection repetirá a verificação até que ela inicie
ou o intervalo de repetição expire.
Você pode agendar uma verificação ativa, completa ou personalizada para clientes Windows. Você pode
agendar somente uma verificação personalizada para clientes Mac ou clientes Linux.
Você pode salvar as configurações da verificação agendada como um modelo. Você pode usar qualquer
verificação salva como modelo como base para uma verificação diferente. Os modelos de verificação
poderão economizar tempo quando você configurar várias políticas. Um modelo de verificação agendada
é incluído na política por padrão. A verificação agendada padrão verifica todos os arquivos e diretórios.

• Verificações de inicialização e verificações acionadas
As verificações de inicialização serão executadas quando os usuários fizerem logon nos computadores.
As verificações acionadas são executadas quando é feito o download de novas definições de vírus nos
computadores.

Note: As verificações de inicialização e as verificações acionadas estão disponíveis apenas para clientes
Windows.

• Verificações sob demanda
As verificações sob demanda são as verificações executadas imediatamente quando você seleciona o
comando de verificação no Symantec Endpoint Protection Manager.
Você pode selecionar o comando na guia Clientes ou através dos logs.

Se o cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows detectar um grande número de vírus, spyware
ou ameaças de alto risco, um modo de verificação agressiva entrará em ação. A verificação reinicia e usa
pesquisas do Insight.
A verificação pode registrar em log as detecções em um nível de sensibilidade mais alto do que a definição da
política durante a verificação.
Para obter mais informações, consulte:
• Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Mac
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Tipo de verificação Descrição

SONAR
(somente Windows)

O SONAR oferece proteção em tempo real contra ataques de dia zero. O SONAR pode interromper ataques
mesmo antes que as definições tradicionais baseadas em assinaturas detectem uma ameaça. O SONAR
usa heurística assim como os dados de reputação de um arquivo para tomar decisões sobre aplicativos ou
arquivos.
Como as verificações proativas de ameaças, o SONAR detecta keyloggers, spyware e qualquer outro
aplicativo que possa ser malicioso ou potencialmente malicioso. Consulte:
Sobre o SONAR

Início antecipado do
antimalware (ELAM,
Early launch anti-
malware)
(somente Windows)

Funciona com o driver de início antecipado do antimalware do Windows. Compatível somente a partir do
Windows 8 e Windows Server 2012.
O início antecipado do antimalware fornecerá proteção para os computadores na rede quando eles forem
inicializados e antes que drivers de terceiros sejam inicializados. Consulte:
Como gerenciar detecções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch anti-malware)

Sobre os tipos de Auto-Protect
O Auto-Protect verifica arquivos assim como determinados tipos de email e anexos de email.

Por padrão, são ativados todos os tipos de Auto-Protect. Se usar uma solução de verificação de emails com base em
servidor, como o Symantec Mail Security, você possivelmente não precisará ativar o Auto-Protect para email.

Os clientes Mac e Linux não suportam verificações de e-mail do Auto-Protect.
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Table 106: Tipos de Auto-Protect

Tipo de Auto-Protect Descrição

Auto-Protect Verifica continuamente os arquivos à medida que eles são lidos ou gravados no computador-
cliente.
O Auto-Protect é ativado por padrão para o sistema de arquivos. Ele é carregado na inicialização
do computador. Ele inspeciona todos os arquivos em busca de vírus e riscos à segurança e
impede que os riscos à segurança sejam instalados. Opcionalmente, pode verificar arquivos pela
extensão de arquivo, verificar arquivos em computadores remotos e verificar disquetes quanto a
vírus de inicialização. Opcionalmente, pode fazer backup de arquivos antes de tentar reparar os
arquivos, cancelar processos e interromper serviços.
Você pode configurar o Auto-Protect para que ele verifique somente as extensões de arquivo
selecionadas. Quando o Auto-Protect verificar as extensões selecionadas, poderá determinar um
tipo de arquivo mesmo se um vírus alterar sua extensão.
Para os clientes que não executam o Auto-Protect para email, seus computadores cliente ainda
serão protegidos quando o Auto-Protect for ativado. A maioria dos aplicativos de e-mail salva
anexos em uma pasta temporária quando os usuários iniciam anexos de e-mail. O Auto-Protect
verifica o arquivo enquanto ele é gravado na pasta temporária e detecta qualquer vírus ou risco
à segurança. O Auto-Protect também detectará o vírus se o usuário tentar salvar um anexo
infectado em uma unidade local ou unidade da rede.

Auto-Protect do Microsoft Outlook
(somente Windows)

Fará o download de anexos de email de entrada do Microsoft Outlook e as verificações de vírus e
riscos à segurança quando o usuário ler a mensagem e abrir o anexo.
O plug-in Auto-Protect do Outlook oferece suporte ao Microsoft Outlook 98 até o Outlook 2016 e
Outlook 365 para os protocolos MAPI ou de internet. O Auto-Protect do Outlook oferece suporte a
sistemas de 32 e de 64 bits.

Note: Se o Microsoft Office 365 ou o Microsoft Office 2013 estiverem instalados com o SEP
12.1.2 e anterior, e o Microsoft Outlook 2016 instalado com o SEP 14, talvez seja necessário
desativar o plug-in Auto-Protect do Outlook.Consulte:

• O Microsoft Outlook 365 para de funcionar com o suplemento do Outlook e o cliente
do Symantec Endpoint Protection instalado

• O Outlook 2016 trava ao usar o suplemento do Endpoint Protection

Durante a instalação, o Symantec Endpoint Protection instalará o Microsoft Outlook Auto-Protect
se você o incluir no pacote e o Microsoft Outlook já estiver instalado no computador.
Se um usuário fizer o download de um anexo grande através de uma conexão lenta, o
desempenho do e-mail poderá ser afetado. Se você souber que o documento é seguro, será
possível criar uma exceção.
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

Note: Você não deve instalar o Microsoft Outlook Auto-Protect em um Microsoft Exchange
Server. Em vez disso, você deve instalar o Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.

Auto-Protect para e-mail da
Internet
(somente Windows)
Esse recurso está disponível
somente para versões do cliente
anteriores à 14.2 RU1.

Verifica vírus e riscos à segurança em anexos de e-mail e no corpo de texto dos e-mails de
entrada na Internet; também executa verificação heurística de e-mails de saída.
Por padrão, o Internet Email Auto-Protect é compatível com senhas criptografadas e email por
meio de conexões POP3 e SMTP. O Auto-Protect para e-mail da Internet suporta sistemas de 32
ou 64 bits. Se você usar POP3 ou SMTP com SSL (Secure Sockets Layer), o cliente detectará
conexões seguras, mas não verificará mensagens criptografadas.

Note: Por motivo de desempenho, não há compatibilidade para o Auto-Protect para email da
Internet para POP3 em sistemas operacionais de servidor.

A verificação de e-mails não suporta e-mails com base em IMAP, AOL ou HTTP, como Hotmail ou
Yahoo! Mail.
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Tipo de Auto-Protect Descrição

Auto-Protect do Lotus Notes
(somente Windows)
Esse recurso está disponível
somente para versões do cliente
anteriores à 14.2 RU1.

Verifica vírus e riscos à segurança nos anexos de e-mail de entrada do Lotus Notes.
O Auto-Protect do Lotus Notes suporta o Lotus Notes 7.x ou posterior.
Durante a instalação, o Symantec Endpoint Protection instala o Lotus Notes Auto-Protect se você
o incluir no pacote e se o Lotus Notes já estiver instalado no computador.

Mais informações

• Sobre os tipos de verificações e proteção em tempo real
• Como personalizar o Auto-Protect para verificações de email em computadores Windows

Sobre vírus e riscos à segurança
O Symantec Endpoint Protection verifica a presença de vírus e de riscos à segurança. Os vírus e os riscos à segurança
podem chegar com mensagens de e-mail ou com programas de mensagens instantâneas. Muitas vezes, o usuário faz
download de um risco inadvertidamente ao aceitar um Contrato de licença do usuário final de programas de software.

Muitos vírus e riscos à segurança são instalados como downloads não solicitados. Esses downloads ocorrem geralmente
quando os usuários acessam sites maliciosos ou infectados e o carregador do aplicativo é instalado através de uma
vulnerabilidade legítima no computador.

Você pode mudar a ação que o Symantec Endpoint Protection toma quando detecta um vírus ou um risco à segurança.
Em clientes Windows, as categorias de risco à segurança são dinâmicas e mudam com o passar do tempo porque a
Symantec coleta informações sobre riscos.Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

Você pode exibir as informações sobre o vírus específico e os riscos à segurança no site do Symantec Security
Response.
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Table 107: Vírus e riscos à segurança

Risco Descrição

Vírus Programas ou códigos que anexam cópias de si mesmos a outros programas ou arquivos ao serem
executados. Quando o programa infectado for executado, o programa de vírus anexado será ativado e
anexado a outros programas e arquivos.
Os seguintes tipos de ameaças são incluídos na categoria dos vírus:
• Bots da Internet maliciosos

Programas que executam tarefas automatizadas pela Internet. Os bots podem ser usados para automatizar
ataques em computadores ou para coletar informações em sites.

• Worms
Programas que se duplicam sem infectar outros programas. Alguns worms se espalham copiando a si
mesmos de um disco para outro, enquanto outros se duplicam na memória a fim de reduzir o desempenho
do computador.

• Cavalos de Troia
Programas que se ocultam em algo benigno, como um jogo ou um utilitário.

• Ameaças combinadas
Ameaças que combinam as características de vírus, worms, Cavalos de Troia e códigos a vulnerabilidades
do servidor e da internet para iniciar, transmitir e disseminar ataques. As ameaças combinadas usam vários
métodos e técnicas para se disseminar rapidamente, causando danos generalizados.

• Rootkits
Programas que se ocultam do sistema operacional de um computador.

Adware Programas que fornecem qualquer conteúdo de propaganda.
Cookie Mensagens que os servidores web enviam aos navegadores com a finalidade de identificar o computador ou o

usuário.
Discadores Programas que usam um computador, sem a permissão ou o conhecimento do usuário, para discar para um

número 900 ou site FTP pela Internet. Em geral, esses números são discados para incorrer em custos.
Ferramentas para
hackers 

Os programas que os hackers usam para ganhar o acesso não autorizado ao computador de um usuário. Um
exemplo de ferramenta para hackers é o keylogger, que rastreia e registra cada tecla pressionada e envia
essas informações para o hacker. Assim, o hacker será capaz de verificar as portas ou as vulnerabilidades dos
computadores alheios. As ferramentas para hackers também podem ser usadas para criar vírus.

Programas de
brincadeiras

Programas que alteram ou interrompem a operação de um computador a fim de perturbar ou assustar o
usuário. Por exemplo, um programa de brincadeiras poderá mover a lixeira para longe do mouse quando o
usuário tentar excluir um item.

Aplicativos
enganosos

Aplicativos que adulteram intencionalmente o status de segurança de um computador. Estes aplicativos
normalmente disfarçam-se de notificações de segurança para qualquer infecção falsificada que deve ser
removida.

Programas de
controle para pais

Programas que monitoram ou limitam o uso do computador. Os programas podem ser executados sem serem
percebidos e, normalmente, transmitem informações de monitoração para outro computador.

Programas de
acesso remoto

Programas que permitem o acesso à Internet através de outro computador, visando obter informações, atacar
ou alterar o computador de um usuário.

Ferramenta de
avaliação de
segurança

Programas que são usados para coletar informações para acesso não autorizado a um computador.

Spyware Programas independentes que podem monitorar secretamente a atividade do sistema, detectar senhas e
outras informações confidenciais e enviá-las a outro computador.

Trackware Aplicativos independentes ou complementares capazes de rastrear as atividades de um usuário na Internet e
enviar informações ao controlador ou ao sistema do hacker.
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Sobre os arquivos e pastas que o Symantec Endpoint Protection exclui das verificações de
vírus e spyware
Quando o Symantec Endpoint Protection detectar a presença de determinados aplicativos de terceiros e de alguns
produtos Symantec, ele criará automaticamente exclusões para estes arquivos e estas pastas. O cliente exclui esses
arquivos e pastas de todas as verificações.

NOTE

O cliente não exclui as verificações das pastas temporárias do sistema porque assim a segurança do
computador pode ficar muito vulnerável.

Para melhorar o desempenho da verificação ou reduzir detecções de falsos positivos, é possível excluir arquivos
adicionando uma exceção de arquivo ou pasta a uma política de exceções. Você também pode especificar as extensões
de arquivo ou as pastas que deseja incluir em uma verificação específica.

WARNING

Os arquivos ou as pastas que você exclui das verificações não serão protegidos contra vírus e riscos à
segurança.

Você pode exibir as exclusões que o cliente cria automaticamente.

Consulte nos seguintes locais do registro do Windows:

• Nos computadores de 32 bits, consulte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\AV\Exclusions.

• Nos computadores de 64 bits, consulte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\AV\Exclusions.

WARNING

Não edite este registro diretamente.
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Table 108: Exclusões de arquivo e pasta

Arquivos Descrição

Microsoft Exchange O software cliente cria automaticamente exclusões de verificação de arquivos e pastas para as seguintes
versões do servidor Microsoft Exchange:
• Exchange 5.5
• Exchange 6.0
• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007
• Exchange 2007 SP1.
• Exchange 2010
• Exchange 2013
• Exchange 2016
Para o Exchange 2007, consulte a documentação do usuário para obter informações sobre
compatibilidade com o software antivírus. Em algumas circunstâncias, talvez seja preciso criar exclusões
da verificação para algumas pastas do Exchange 2007 manualmente. Por exemplo, em um ambiente em
cluster, talvez seja preciso criar algumas exclusões.
O software-cliente verifica alterações no local dos arquivos e pastas apropriados do Microsoft Exchange
em intervalos regulares. Se o Microsoft Exchange for instalado em um computador onde o software cliente
já está instalado, as exclusões serão criadas quando o cliente verificar alterações. O cliente exclui tanto os
arquivos quanto as pastas; se um único arquivo for movido de uma pasta excluída, o arquivo permanecerá
excluído.
Para obter mais informações, consulte o seguinte artigo:
Como impedir que o Symantec Endpoint Protection verifique a estrutura de diretórios do Microsoft
Exchange 2007

Microsoft Forefront O cliente cria automaticamente exclusões de arquivo e pasta para os seguintes produtos do Microsoft
Forefront:
• Forefront Server Security para Exchange
• Segurança do servidor do Forefront para SharePoint
• Gateway de gerenciamento de ameaças do Forefront
Verifique o site da Microsoft para obter uma lista de exclusões recomendadas.
Para obter mais informações, consulte o seguinte artigo:
Como configurar as exclusões do Symantec Endpoint Protection para o Microsoft Forefront

Controlador de domínio
do Active Directory

O cliente cria automaticamente exclusões de arquivos e pastas para o banco de dados, os logs e os
arquivos de trabalho do controlador de domínio do Active Directory. O cliente monitora os aplicativos que
são instalados no computador-cliente. Se o software detecta o Active Directory no computador-cliente, ele
cria automaticamente as exclusões.

Produtos da Symantec O cliente cria automaticamente exclusões de verificação adequadas de arquivos e pastas para
determinados produtos Symantec quando eles são detectados.
O cliente cria exclusões para os seguintes produtos Symantec:
• Symantec Mail Security 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 e 6.0 para Microsoft Exchange
• Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 para Microsoft Exchange
• Norton AntiVirus 2.x para Microsoft Exchange
• Banco de dados padrão do Symantec Endpoint Protection Manager (Microsoft SQL Server Express ou

o incorporado) e logs

Produtos Veritas O cliente cria automaticamente exclusões de verificação adequadas de arquivos e pastas para
determinados produtos Veritas quando eles são detectados:
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
Suporte a exclusões automáticas do Veritas NetBackup versões 8.x.
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Arquivos Descrição

Extensões selecionadas
e pastas Microsoft

Para cada tipo de verificação definida pelo administrador ou Auto-Protect, é possível selecionar arquivos
a serem incluídos por extensão. Para verificações definidas pelo administrador, também é possível
selecionar arquivos para incluir por pasta. Por exemplo, pode-se especificar que uma verificação
agendada verifique apenas determinadas extensões e que o Auto-Protect verifique todas as extensões.
Para arquivos executáveis e arquivos do Microsoft Office, o Auto-Protect poderá determinar o tipo de um
arquivo mesmo se um vírus mudar a extensão do arquivo.
Por padrão, o Symantec Endpoint Protection verifica todas as extensões e pastas. Todas as extensões ou
pastas que você desmarcar são excluídas dessa verificação específica.
A Symantec não recomenda que você exclua nenhuma extensão das verificações. Se você decidir excluir
arquivos por extensão e qualquer pasta Microsoft, porém, é necessário considerar a quantidade de
proteção que sua rede exige. Você também deve considerar a quantidade de tempo e os recursos que
seus computadores-cliente exigem para concluir as verificações.

Note: Todas as extensões de arquivo que você excluir das verificações do Auto-Protect do sistema de
arquivos também excluem as extensões do Download Insight. Se você estiver executando o Download
Insight, será necessário incluir extensões para programas e documentos comuns na lista de extensões
que deseja verificar. Você também deve certificar-se de verificar arquivos .msi.

Exceções de arquivos e
pastas

Você usa uma Política de exceções para criar exceções para os arquivos ou as pastas que deseja que o
Symantec Endpoint Protection exclua de todas as verificações de vírus e spyware.

Note: Por padrão, os usuários em computadores-cliente também podem criar exceções de arquivo e de
pasta.

Por exemplo, é recomendável criar exclusões de arquivo para uma caixa de entrada do aplicativo de e-
mail.
Se o cliente detectar um vírus no arquivo da caixa de entrada durante uma verificação sob demanda ou
agendada, o cliente colocará em quarentena a caixa de entrada inteira. Você pode criar uma exceção
para excluir o arquivo da caixa de entrada. Se o cliente detectar um vírus quando um usuário abrir uma
mensagem de email, porém, o cliente ainda colocará a mensagem em quarentena ou a excluirá.

Arquivos confiáveis As verificações de vírus e spyware usam o Insight, que permite que arquivos confiáveis sejam ignorados
pelas verificações. Você pode escolher o nível de confiança para os arquivos que deseja ignorar ou pode
desativar a opção. Se você desativar a opção, será possível aumentar o tempo da verificação.
O Auto-Protect também pode ignorar os arquivos que são acessados por processos confiáveis, como o
Windows Search.

Mais informações

Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

Sobre as configurações padrão de verificação da Política de proteção contra vírus e spyware
O Symantec Endpoint Protection Manager inclui três políticas padrão:

• Política equilibrada de proteção contra vírus e spyware
• Política de alta segurança de proteção contra vírus e spyware

A política de alta segurança é a mais rigorosa de todas as políticas pré-configuradas. Você deve estar ciente de que
ela pode afetar o desempenho de outros aplicativos.

• Política de alto desempenho de proteção contra vírus e spyware
A Política de alto desempenho fornece melhor desempenho do que a Política de alta segurança, mas não fornece as
mesmas proteções. A política se baseia, basicamente, na verificação de arquivos pelo Auto-Protect com extensões de
arquivo selecionadas para detectar ameaças.

A Política de proteção contra vírus e spyware básica fornece um bom equilíbrio entre segurança e desempenho.
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Table 109: Configurações da verificação da política equilibrada de proteção contra vírus e spyware

Configuração Descrição

Auto-Protect para o
sistema de arquivos

Ativado
A sensibilidade para arquivos maliciosos do Download Insight é definida como nível 5.
A ação do Download Insight para arquivos não comprovados é Ignorar.
O Auto-Protect inclui as seguintes configurações:
• Verifica todos os arquivos para vírus e riscos à segurança.
• Impede que os riscos à segurança sejam instalados.
• Limpa os arquivos infectados por vírus. Faz backup dos arquivos antes de repará-los. Coloca em

quarentena os arquivos que não podem ser limpos.
• Coloca em quarentena os arquivos com riscos à segurança. Faz login dos arquivos que não podem ser

colocados em quarentena.
• Verifica todos os disquetes para vírus de inicialização. Registra os vírus de inicialização.
• Notifica os usuários de computador sobre vírus e riscos à segurança.

Auto-Protect para
email

Ativado
Outros tipos de Auto-Protect incluem as seguintes configurações:
• Verifica todos os arquivos, incluindo os arquivos que estão dentro de arquivos compactados.
• Limpa os arquivos infectados por vírus. Coloca em quarentena os arquivos que não podem ser limpos.
• Coloca em quarentena os arquivos com riscos à segurança. Faz login dos arquivos que não podem ser

colocados em quarentena.
• Envia uma mensagem para os usuários do computador sobre os vírus detectados e os riscos à segurança.

SONAR Ativado
• As detecções heurísticas de alto risco são colocadas em quarentena
• Registra em log todas as detecções heurísticas de baixo risco
• O modo agressivo é desativado
• Mostrar alerta na detecção está ativado
• As ações de detecção de alterações no sistema estão definidas como Ignorar.
• A detecção de comportamento suspeito bloqueia ameaças de alto risco e ignora ameaças de baixo risco.

Verificações
definidas pelo
administrador

A verificação agendada inclui as seguintes configurações padrão:
• Executa uma verificação ativa a cada dia às 12:30. A verificação é escolhida aleatoriamente.
• Verifica todos os arquivos e pastas, incluindo os arquivos que estão contidos nos arquivos compactados.
• Verifica a memória, locais comuns da infecção e locais conhecidos do vírus e do risco à segurança.
• Limpa os arquivos infectados por vírus. Faz backup dos arquivos antes de repará-los. Coloca em

quarentena os arquivos que não podem ser limpos.
• Coloca em quarentena os arquivos com riscos à segurança. Faz login dos arquivos que não podem ser

colocados em quarentena.
• Repete verificações perdidas no prazo de três dias.
A verificação sob demanda fornece a seguinte proteção:
• Verifica todos os arquivos e pastas, incluindo os arquivos que estão contidos nos arquivos compactados.
• Verifica a memória e os locais comuns da infecção.
• Limpa os arquivos infectados por vírus. Faz backup dos arquivos antes de repará-los. Coloca em

quarentena os arquivos que não podem ser limpos.
• Coloca em quarentena os arquivos com riscos à segurança. Faz login dos arquivos que não podem ser

colocados em quarentena.

A política padrão contra vírus e spyware de segurança elevada fornece a segurança de nível elevado e inclui muitas das
configurações da política de proteção contra vírus e spyware. A política fornece verificação aprimorada.
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Table 110: Configurações da política equilibrada de proteção contra vírus e spyware

Configuração Descrição

Auto-Protect para o
sistema de arquivos
e email

Igual à política equilibrada de proteção contra vírus e spyware
O Auto-Protect também verifica arquivos nos computadores remotos.

SONAR Igual à política equilibrada de proteção contra vírus e spyware, mas com as seguintes mudanças:
• Bloqueia todos os eventos de alteração no sistema.

Configurações
globais

O Bloodhound é definido como Agressivo.

Note: É provável que a opção Agressiva produza mais falsos positivos. Esta opção é apenas recomendada
para usuários avançados.

A política padrão de alto desempenho contra vírus e spyware fornece desempenho de nível elevado. A política inclui
muitas das configurações da política de proteção contra vírus e spyware. A política fornece segurança reduzida.

Table 111: Configurações da política de alto desempenho de proteção contra vírus e spyware

Configuração Descrição

Auto-Protect para o sistema de arquivos Igual à política equilibrada de proteção contra vírus e spyware,
mas com as seguintes mudanças:
• A sensibilidade para arquivos maliciosos do Download Insight

é definida como nível 1.

Auto-Protect do Microsoft Outlook
Auto-Protect para email da Internet*
Lotus Notes Auto-Protect*
* Disponível somente para versões do cliente anteriores à 14.2
RU1.

Desativada

SONAR Igual à política equilibrada de proteção contra vírus e spyware,
com as seguintes mudanças:
• Ignora todos os eventos de alteração no sistema.
• Ignora todos os eventos comportamentais de imposição da

política.

Verificações definidas pelo administrador Igual à política equilibrada de proteção contra vírus e spyware.

Como o Symantec Endpoint Protection controla as detecções dos vírus e dos riscos à
segurança
O Symantec Endpoint Protection usa ações padrão para controlar a detecção dos vírus e dos riscos à segurança. Você
pode mudar alguns dos padrões.
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Table 112: Como o Symantec Endpoint Protection controla a detecção de vírus e de riscos à segurança

Detecção Descrição

Vírus Por padrão, o cliente Symantec Endpoint Protection tenta primeiro limpar um arquivo infectado por um
vírus.
Se o software cliente não puder limpar o arquivo, ele executará estas ações:
• Move o arquivo para a Quarentena no computador infectado
• Nega qualquer acesso ao arquivo
• Registra o evento

Riscos à segurança Por padrão, o cliente move todos os arquivos que os riscos à segurança infectam para a Quarentena no
computador infectado. O cliente também tenta remover ou reparar os efeitos colaterais do risco.
Se um risco à segurança não puder ser colocado em quarentena e reparado, a segunda ação será
registrar o risco em log.
A Quarentena, por padrão, contém um log de todas as ações executadas pelo cliente. Você pode retornar
o computador cliente ao estado que existiu antes de o cliente tentar a remoção e o reparo.

As detecções feitas pelo SONAR são consideradas eventos suspeitos. Você configura ações para essas detecções como
parte da configuração do SONAR.Consulte:

Como gerenciar o SONAR

Para clientes Windows e Linux, você pode atribuir a primeira e a segunda ação para o Symantec Endpoint Protection
realizar quando encontrar riscos. Você pode configurar ações diferentes para vírus e riscos à segurança. Você pode usar
ações diferentes para verificações agendadas, sob demanda ou do Auto-Protect.

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.

NOTE

Os cookies arriscados são excluídos sempre, a menos que você especifique que quer registrá-los em log em
vez disso. Você pode especificar somente uma ação para cookies, Excluir ou Ignorar (somente log).

NOTE

Nos clientes Windows, a lista dos tipos de detecção para riscos à segurança é dinâmica e muda à medida
que a Symantec descobre categorias novas. É feito o download de novas categorias para o console ou para o
computador-cliente quando novas definições chegam.

Em clientes Mac, você pode especificar se o Symantec Endpoint Protection reparará os arquivos infectados que
encontrar. Você também pode especificar se o Symantec Endpoint Protection moverá para a quarentena os arquivos
infectados que não conseguir reparar. Você pode usar ações diferentes para verificações agendadas, sob demanda ou
do Auto-Protect.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar a quarentena em clientes Windows

Como o Symantec Endpoint Protection lida com detecções em computadores Windows 8
O Symantec Endpoint Protection protege a interface do usuário estilo Windows 8 assim como a área de trabalho do
Windows 8. Contudo, as ações para as detecções que são relacionadas a arquivos e aplicativos estilo Windows 8
funcionam diferentemente das ações para outras detecções. 

Os aplicativos hospedados na página Iniciar estilo Windows 8 são implementados em containers que são isolados de
outros processos do sistema operacional. O Symantec Endpoint Protection não limpa nem coloca em quarentena as
detecções que afetam arquivos ou aplicativos estilo Windows 8. Nas detecções que envolverem estes aplicativos e
arquivos, Symantec Endpoint Protection somente excluirá ou registrará em log as detecções.
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Para algumas detecções não relacionadas a arquivos e aplicativos estilo Windows 8, o Symantec Endpoint Protection
poderá colocar em quarentena e reparar as detecções e as funções como faz tipicamente em qualquer outro sistema
operacional Windows.

Você deverá se lembrar da diferença ao configurar ações na Política de proteção contra vírus e spyware e quando
executar relatórios.Consulte:

• Sobre as notificações pop-up que aparecem em clientes Windows 8
• Como o Symantec Endpoint Protection controla as detecções dos vírus e dos riscos à segurança

Como configurar verificações agendadas executadas em computadores
Windows
Configure verificações agendadas como parte de uma política de proteção contra vírus e spyware. 

Considere os seguintes pontos importantes quando você configurar uma verificação agendada para os computadores
Windows em sua rede de segurança:

Várias verificações
simultâneas executadas
em série

Se você agendar várias verificações para que ocorram no mesmo computador e estas iniciarem ao mesmo
tempo, elas serão executadas em série. Quando uma verificação terminar, outra iniciará. Por exemplo,
você pode agendar três verificações diferentes no computador para que ocorram às 13 horas. Cada
verificação será feita em uma unidade diferente. Uma verificação é feita na unidade C, outra na unidade D
e outra na unidade E. Nesse exemplo, a melhor solução é criar uma verificação agendada que abranja as
unidades C, D e E. 

As verificações
agendadas perdidas
podem não ser
executadas

Se o computador perder uma verificação agendada por qualquer motivo, o Symantec Endpoint Protection,
tentará, por padrão, executar a verificação até a sua inicialização ou até um intervalo de tempo específico
expirar. Se o Symantec Endpoint Protection não puder iniciar a verificação perdida dentro do intervalo de
tempo, a verificação não será executada.

O tempo da verificação
agendada pode variar

O Symantec Endpoint Protection poderá não usar o horário agendado se a última execução da verificação
tiver ocorrido em outro horário devido à duração da verificação ou à perda das configurações de
verificação agendada. Por exemplo, você pode configurar uma verificação semanal para ser executada
todos os domingos à meia-noite e em um intervalo de nova tentativa de um dia. Se o computador perder a
verificação e for inicializado em uma segunda-feira às 6h00min, a verificação será executada às 6h00min.
A próxima verificação será executada uma semana depois da segunda-feira às 6h00min, em vez de ser
executada no próximo domingo à meia-noite.
Se você não tiver reiniciado o computador até terça-feira às 6:00, o que significa dois dias de atraso e
excede o intervalo da nova tentativa, o Symantec Endpoint Protection não repetirá a verificação. Ele
aguardará até a meia-noite do próximo domingo para tentar executar a verificação.
Em ambos os casos, se escolher aleatoriamente o horário de início da verificação, você poderá mudar a
hora da última execução da verificação.

NOTE

As configurações do Windows incluem algumas opções que não estão disponíveis para os clientes executados
em outros sistemas operacionais.

Clique em Ajuda para obter mais informações sobre as opções usadas nesse procedimento.

Para configurar as verificações agendadas executadas em computadores Windows
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1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Config. do Windows, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Na guia Verificações, em Verificações agendadas, clique em Adicionar.

4. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada, clique em Criar uma verificação agendada.

5. Clique em OK.

6. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada, na guia Detalhes da verificação, digite um nome e uma
descrição para essa verificação agendada.

7. Clique em Verificação ativa, Verificação completa ou Verificação personalizada.

8. Se tiver selecionado Personalizada, em Verificação, você poderá especificar os diretórios que deseja verificar.

9. Em Tipos de arquivo, clique em Verificar todos os arquivos ou Verificar apenas extensões selecionadas.

NOTE

As verificações agendadas sempre verificam arquivos do container, a menos que você desative a opção
Verificar arquivos dentro de arquivos compactados, em Opções avançadas de verificação ou crie
exceções específicas para as extensões de arquivo do container.

10. Em Aperfeiçoar a verificação verificando, marque ou desmarque Memória, Locais comuns de infecção ou
Locais de vírus e riscos à segurança conhecidos.

11. Na guia Agendamento, em Agendamento de verificação, defina a frequência e a hora em que a verificação deve
ser executada.

A configuração de repetição em Verificações agendadas perdidas muda automaticamente conforme o que você
seleciona Diariamente, Semanal ou Mensal.

12. Em Verificações agendadas perdidas, é possível desativar a opção para executar uma verificação perdida ou você
pode alterar o intervalo de repetição.

Você também pode especificar a duração máxima de uma verificação antes que a verificação seja pausada. Você
também pode escolher aleatoriamente a hora de início da verificação.

13. Se você quiser salvar essa verificação como um modelo, selecione Salvar uma cópia como um modelo de
verificação agendada.

14. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar verificações em computadores cliente
• Como personalizar verificações definidas pelo administrador em clientes executados em computadores Windows
• Como excluir extensões de arquivo das verificações de vírus e spyware em clientes Windows e clientes Linux

Para configurar as verificações agendadas executadas em computadores Mac
Configure verificações agendadas como parte de uma política de proteção contra vírus e spyware.Consulte:

• Como gerenciar verificações em computadores cliente
• Como personalizar as verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados em computadores

Mac

NOTE

As configurações do Mac não incluem todas as opções que estão disponíveis para os clientes executados no
Windows.
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Para configurar as verificações agendadas executadas em computadores Mac
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Mac, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Na guia Verificações, em Verificações agendadas, clique em Adicionar.

4. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada, clique em Criar outra verificação agendada e em OK.

5. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada, na guia Detalhes da verificação, digite um nome e uma
descrição para a verificação.

6. Em Verificar unidades e pastas, especifique os itens para verificar.

7. Na guia Agendamento, em Agendamento de verificação, defina a frequência e a hora em que a verificação deve
ser executada.

NOTE
A Symantec não recomenda executar uma verificação agendada mais de uma vez por dia. Aumentar
a frequência das verificações ou configurar várias verificações agendadas pode causar problemas de
desempenho.

8. Se você quiser salvar essa verificação como um modelo, selecione Salvar uma cópia como um modelo de
verificação agendada.

9. Clique em OK.

Para configurar as verificações agendadas executadas em computadores Linux
Configure verificações agendadas como parte de uma política de proteção contra vírus e spyware. 

Para configurar as verificações agendadas executadas em computadores Linux
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Linux, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Na guia Verificações, em Verificações agendadas, clique em Adicionar.

4. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada, clique em Adicionar verificação agendada.

5. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada, na guia Detalhes da verificação, digite um nome e uma
descrição para essa verificação agendada.

6. Em Tipos de pastas, clique em Verificar todas as pastas ou especifique as pastas que serão verificadas.

7. Em Tipos de arquivo, clique em Verificar todos os arquivos ou Verificar apenas extensões selecionadas.

A partir da 14.3 RU1, a opção Verificar apenas extensões selecionadas não está disponível.

NOTE

As verificações agendadas sempre verificam arquivos do container, a menos que você desative a opção
Verificar arquivos dentro de arquivos compactados ou crie exceções específicas para as extensões de
arquivo do container.

8. Em Opções adicionais, marque ou desmarque Verificar riscos à segurança.

9. Na guia Agendamento, em Agendamento de verificação, defina a frequência e a hora em que a verificação deve
ser executada.

A configuração de repetição em Verificações agendadas perdidas muda automaticamente conforme o que você
seleciona Diariamente, Semanal ou Mensal.
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10. Em Verificações agendadas perdidas, é possível desativar a opção para executar uma verificação perdida ou você
pode alterar o intervalo de repetição.

11. Se você quiser salvar essa verificação como um modelo, selecione Salvar uma cópia como um modelo de
verificação agendada.

12. Clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar verificações em computadores cliente

Execução de verificações sob demanda nos computadores-cliente
Você pode executar uma verificação manual ou sob demanda em computadores-cliente remotamente do console de
gerenciamento. Convém executar uma verificação sob demanda como parte de sua estratégia para impedir e controlar
ataques de vírus e spyware em seus computadores-cliente.

Por padrão, uma verificação ativa é executada automaticamente depois de você atualizar as definições. Você pode
configurar uma verificação sob demanda como uma verificação completa ou personalizada e, em seguida, executar a
verificação sob demanda para uma verificação mais abrangente.

As configurações de verificações sob demanda são semelhantes às configurações de verificações agendadas.

Para computadores-cliente Windows, é possível executar uma verificação sob demanda personalizada, completa ou
ativa. Para computadores-cliente Mac e Linux, é possível executar apenas uma verificação sob demanda personalizada.

A verificação personalizada usa as configurações definidas para as verificações sob demanda na Política de proteção
contra vírus e spyware.

NOTE

Se você emitir um comando de reinicialização no computador cliente que executa a verificação sob demanda, a
verificação será interrompida e o computador cliente será reinicializado. A verificação não é reinicializada.

Você pode executar uma verificação sob demanda do log do Status do computador ou da guia Clientes no console.

É possível cancelar todas as verificações em andamento e em fila para clientes selecionados no log Status do
computador. Se você confirmar o comando, a tabela será atualizada e você poderá ver que o comando cancelar é
adicionado à tabela de status do comando.

Para executar verificações sob demanda em computadores-cliente
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, clique com o botão direito do mouse no grupo ou nos clientes que deseja verificar.

3. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Clique em Executar comando no grupo > Verificar.
• Clique em Executar comando nos computadores > Verificar.

Clique em Atualizar conteúdo e verificação para atualizar definições e para executar a verificação em uma etapa.

4. Para clientes Windows, selecione Verificação ativa, Verificação completa ou Verificação personalizada e clique
em OK.

Mais informações

• Como gerenciar verificações em computadores cliente
• Como impedir e controlar ataques de vírus e spyware nos computadores cliente
• Como executar comandos em computadores cliente usando o console
• Quais são os comandos que você pode executar em computadores cliente?
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Como ajustar verificações para melhorar o desempenho do computador
Por padrão, as verificações de vírus e spyware minimizam o efeito nos recursos dos seus computadores cliente. Você
pode mudar algumas configurações de verificação para otimizar o desempenho ainda mais. Muitas das tarefas sugeridas
aqui são úteis nos ambientes que executam o Symantec Endpoint Protection nos sistemas operacionais convidados em
máquinas virtuais (VMs).

Table 113: Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computadores Windows

Tarefa Descrição

Modificar opções de ajuste
e de arquivos compactados
para verificações agendadas
e sob demanda

Você pode ajustar as seguintes opções para verificações agendadas e sob demanda:
• Alterar opções de ajuste

Você pode alterar o ajuste de verificação para Melhor desempenho de aplicativos. Quando você
configurar uma verificação com esta configuração, ela poderá ser iniciada, mas apenas serão
executadas quando o computador-cliente estiver ocioso. Se você configurar uma verificação ativa
para ser executada quando novas definições chegarem, ela poderá não ser executada por até 15
minutos se o usuário estiver usando o computador

• Mude o número de níveis para verificar arquivos compactados
O nível padrão é 3. Convém mudar o nível para 1 ou 2 a fim de reduzir o tempo de verificação.

Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar verificações definidas pelo administrador em clientes executados em computadores
Windows

Usar verificações de retorno Para os computadores em sua rede que têm grandes volumes, as verificações agendadas podem ser
configuradas como verificações de retorno.
Uma opção de duração da verificação fornece um período especificado para executar uma verificação.
Se a verificação não for concluída até o fim da duração especificada, ela será reiniciada quando o
próximo período de verificação agendada ocorrer. A verificação será reiniciada no ponto onde foi
interrompida, até que o volume inteiro seja verificado. Tipicamente, você usa a opção de duração da
verificação em servidores.

Note: Não use uma verificação de retorno se você suspeitar que o computador está infectado. Você
deve executar uma verificação completa até que o computador inteiro seja verificado. Você também
não deverá usar uma verificação de retorno se uma verificação puder ser concluída antes do intervalo
especificado.

Para obter mais informações, consulte:
Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows

Ajustar configurações do
Auto-Protect

Você pode ajustar algumas configurações para verificações do Auto-Protect do sistema de arquivos
que podem melhorar o desempenho de seus computadores-cliente.
Você pode definir as seguintes opções:
• Cache de arquivos

Certifique-se de que o cache de arquivos esteja ativado (o padrão é ativado). Quando o cache
do arquivo estiver ativo, o Auto-Protect se lembrará dos arquivos limpos que verificou e não os
verificará novamente.

• Configurações de rede
Quando as verificações do Auto-Protect em computadores remotos forem ativadas, certifique-se de
que Apenas quando os arquivos forem executados esteja ativado.

Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Windows
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Tarefa Descrição

Permitir que todas as
verificações ignorem
arquivos confiáveis

As verificações de vírus e spyware incluem uma opção chamada Insight que ignora arquivos
confiáveis. O Insight está ativado por padrão.
Você pode alterar o nível de confiança para os tipos de arquivos que as verificações ignoram:
• De confiança da comunidade e da Symantec

Este nível ignora os arquivos que são de confiança da Symantec e da comunidade da Symantec.
• De confiança da Symantec

Este nível ignora os arquivos apenas que são de confiança da Symantec.
Para obter mais informações, consulte:
Para modificar configurações de verificação global para clientes Windows

Escolher verificações
agendadas aleatoriamente

Em ambientes virtualizados, onde várias máquinas virtuais (VMs) são implementadas, verificações
simultâneas criam problemas de recursos. Por exemplo, um único servidor pode executar 100 ou mais
VMs. As verificações simultâneas nessas VMs drenam recursos no servidor.
Você pode escolher aleatoriamente as verificações para limitar o impacto em seu servidor.Consulte:
Como escolher verificações aleatoriamente e melhorar o desempenho do computador em ambientes
virtualizados nos clientes Windows

Usar o Cache de inteligência
compartilhado em ambientes
virtualizados

O Cache compartilhado do Insight elimina a necessidade de verificar novamente os arquivos que o
Symantec Endpoint Protection determinou que estão limpos.
Você pode usar o cache compartilhado do Insight para verificações agendadas e manuais em seus
computadores-cliente. O Cache de inteligência compartilhado é um aplicativo separado que você
instala em um servidor ou em um ambiente virtual.Consulte:
Como ativar o uso do Cache compartilhado do Insight com base na rede

Desativar a detecção
do início antecipado do
antimalware (ELAM, Early
launch anti-malware)

O ELAM do Symantec Endpoint Protection funciona com o ELAM do Windows para fornecer proteção
contra drivers maliciosos de inicialização. Consulte:
Como gerenciar detecções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch anti-malware)

Table 114: Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computadores Mac

Tarefa Descrição

Ativar verificação durante
tempo ocioso

Aplica-se a verificações agendadas em clientes executados em computadores Mac.
Esta opção configura verificações agendadas para que sejam executadas somente quando o
computador estiver ocioso.Consulte:
Como personalizar as verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados em
computadores Mac

Modificar a configuração de
arquivos compactados

Aplica-se ao Auto-Protect e a verificações sob demanda.
Você pode ativar ou desativar a opção, mas não pode especificar o nível dos arquivos compactados
para verificação.Consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac

Table 115: Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computadores Linux

Tarefa Descrição

Verificar por tipo de pasta O padrão é verificar todos os tipos de pasta. Você pode especificar: Raiz, Início, Lixeira, Usr, etc e
Opt. Se você souber que uma pasta é segura, será possível desmarcá-la na lista.

Verificar por tipo de arquivo A configuração padrão é a verificação de todos os arquivos. Se você souber que determinada
extensão é segura, será possível removê-la da lista.

Verificar arquivos dentro de
arquivos compactados

Você pode expandir até três níveis para verificar dentro dos arquivos compactados. Convém mudar o
nível para 1 ou 2 a fim de reduzir o tempo de verificação.
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Tarefa Descrição

Verificar riscos à segurança Permite que você verifique ou não os riscos à segurança. Os riscos à segurança são atualizados
com o LiveUpdate. A busca por riscos à segurança torna a verificação mais lenta, mas aumenta a
segurança. O padrão é verificar os riscos à segurança. Para melhorar o desempenho do computador,
desmarque esta opção.

Mais informações

Como gerenciar verificações em computadores cliente

Como ajustar verificações para aumentar a proteção em seus computadores
cliente
O Symantec Endpoint Protection fornece um alto nível de segurança por padrão. Você pode aumentar a proteção ainda
mais.

As configurações são diferentes para clientes executados em computadores Windows e clientes executados em
computadores Mac.

NOTE

Se você aumentar a proteção em seu computador-cliente, poderá afetar o desempenho do computador.

Table 116: Como ajustar verificações para aumentar a proteção em computadores Windows

Tarefa Descrição

Bloquear configurações de
verificação

Algumas configurações são bloqueadas por padrão; você pode bloquear configurações adicionais de
modo que os usuários não possam mudar a proteção em seus computadores.

Modificar as configurações
para verificações definidas
pelo administrador

Você deve marcar ou modificar as seguintes opções:
• Desempenho da verificação

Defina o ajuste de verificação para Melhor desempenho de verificação. Porém, a configuração
pode afetar o desempenho de seu computador-cliente. As verificações são executadas mesmo se
o computador não estiver ocioso.

• Duração da verificação agendada
Por padrão, verificações agendadas serão executadas até que o intervalo de tempo especificado
expire e em seguida reinicie quando o computador-cliente estiver ocioso. Você pode definir a
duração da verificação para Verificar até a conclusão.

• Warning! Verifique se as pesquisas do Insight são ativadas. Se você desativar as consultas de
Insight, a proteção da nuvem será desativada completamente. As verificações agendadas e sob
demanda usam sempre a nuvem para avaliar arquivos de portais. O Auto-Protect também usa a
nuvem para avaliar arquivos de portais.

Para obter mais informações, consulte:
• Como personalizar verificações definidas pelo administrador em clientes executados em

computadores Windows
• Como os clientes Windows recebem definições da nuvem

Especificar ações de
detecção da verificação mais
sólidas

Especifique ações de Quarentena, Excluir ou Encerrar para detecções.

Note: Tenha cuidado quando você usar Excluir ou Encerrar para detecções de risco à segurança. A
ação pode causar a perda de funcionalidade de alguns aplicativos legítimos.

Para obter mais informações, consulte:
Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção
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Tarefa Descrição

Aumentar o nível de
proteção do Bloodhound

O Bloodhound localiza e isola as regiões lógicas de um arquivo para detectar o comportamento próprio
de vírus. Você pode mudar o nível de detecção de Automática para Agressiva para aumentar a
proteção em seus computadores. Porém, é provável que a configuração Agressiva produza mais
falsos positivos.Consulte:
Para modificar configurações de verificação global para clientes Windows

Ajustar configurações do
Auto-Protect

Você pode mudar as seguintes opções:
• Cache de arquivos

Você pode desativar o cache de arquivos de modo que o Auto-Protect verifique novamente
arquivos válidos.

• Configurações de rede
Por padrão, os arquivos em unidades de rede são verificados somente quando são executados.

Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Windows

Table 117: Como ajustar verificações de modo a aumentar a proteção em computadores Mac e Linux

Tarefa Descrição

Modificar opções de
verificação de arquivos
compactados

O padrão é verificar 3 níveis de profundidade em arquivos compactados. Para aumentar a proteção,
mantenha-a em 3 níveis ou altere-a para 3 se ela estiver em um nível inferior.Consulte:
• Como personalizar as verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados

em computadores Mac
• Como personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes executados em

computadores Linux

Bloquear as configurações
do Auto-Protect

Algumas configurações são bloqueadas por padrão; você pode bloquear configurações adicionais de
modo que os usuários não possam mudar a proteção em seus computadores. No cliente do Mac e no
cliente Linux, você pode clicar em Ativar o Auto-Protect, e depois clicar no ícone de bloqueio para
bloquear a configuração.Consulte:
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac
• Como personalizar o Auto-Protect para clientes Linux

Especificar ações de
detecção da verificação mais
sólidas

Especifique ações de Quarentena ou Excluir (somente Linux) para detecções.
A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.

Note: Tenha cuidado quando usar Excluir para detecções de risco à segurança. A ação pode causar a
perda de funcionalidade de alguns aplicativos legítimos.

Para obter mais informações, consulte:
Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

Para gerenciar detecções do Download Insight
O Auto-Protect inclui um recurso chamado Download Insight, que examina os arquivos que os usuários tentam transferir
por download através dos navegadores da Web, clientes de mensagem de texto e outros portais.

Os portais compatíveis incluem Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows
Live Messenger e Yahoo Messenger.

O Download Insight determina se um arquivo obtido por download poderá ser um risco com base nas evidências sobre a
reputação do arquivo. O Download Insight é suportado apenas para os clientes executados em computadores Windows.

NOTE

Se você instalar o Auto-Protect para email em seus computadores-cliente, o Auto-Protect verificará também os
arquivos que os usuários recebem como anexos de email.
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Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar verificações em computadores cliente

Table 118: Para gerenciar detecções do Download Insight

Tarefa Descrição

Saiba como o Download
Insight usa dados de
reputação para tomar
decisões sobre os arquivos

O Download Insight usa as informações de reputação exclusivamente quando toma decisões sobre
arquivos obtidos por download. Ele não usa assinaturas ou heurística para tomar decisões. Se o
Download Insight permitir um arquivo, o Auto-Protect ou o SONAR verificará o arquivo quando o
usuário abrir ou executar o arquivo.Consulte:
Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos

Exibir o relatório da
distribuição de risco de
download para visualizar
as detecções do Download
Insight

Você pode usar o relatório da distribuição de risco de download para exibir os arquivos que o
Download Insight detectar em seus computadores-cliente. Você pode classificar o relatório por URL,
domínio da Web ou aplicativo. Você também poderá ver se um usuário optar por permitir um arquivo
detectado.

Note: Os detalhes do risco para uma detecção do Download Insight mostram apenas o primeiro
aplicativo do portal que tentou o download. Por exemplo, um usuário pode usar o Internet Explorer
para tentar fazer o download de um arquivo que o Download Insight detecta. Se o usuário usar em
seguida o Firefox para tentar fazer o download do arquivo, os detalhes do risco mostrarão o Internet
Explorer como o portal.

Os arquivos permitidos pelo usuário que aparecem no relatório podem indicar detecções de falsos
positivos.
Você pode especificar também receber notificações de email sobre downloads permitidos por novos
usuários.Consulte:
Como configurar notificações do administrador
Os usuários podem permitir arquivos respondendo às notificações que aparecem para detecções.
Os administradores recebem o relatório como parte de um relatório semanal que o Symantec Endpoint
Protection Manager gera e envia por email. Você deve ter especificado um endereço de e-mail para
o administrador durante a instalação ou configurado como parte das propriedades do administrador.
Você também pode gerar o relatório da guia Relatórios no console.Consulte:
Como executar e personalizar relatórios rápidos
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Tarefa Descrição

Criar exceções para arquivos
ou domínios da Web
específicos

Você pode criar uma exceção para um aplicativo que seus usuários obtêm por download. Você
também pode criar uma exceção para um domínio específico da Web que você acredite ser
confiável.Consulte:
• Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em

clientes Windows
• Como excluir um domínio web confiável das verificações em clientes Windows

Note: Se seus computadores-cliente usarem um proxy com autenticação, será necessário especificar
exceções do domínio Web confiável para os URLs da Symantec. As exceções permitem que seus
computadores-cliente comuniquem-se com o Symantec Insight e com outros sites importantes da
Symantec.

Para obter informações sobre exceções recomendadas, consulte os seguintes artigos:
• How to test connectivity to Insight and Symantec licensing servers (em inglês)
• Required exclusions for proxy servers to allow Symantec Endpoint Protection to connect to

Symantec reputation and licensing servers (em inglês)
Por padrão, o Download Insight não examina arquivos que os usuários obtêm por download de um
site confiável da Intranet ou Internet. Configure sites confiáveis e sites locais confiáveis da intranet na
guia Painel de controle do Windows > Opções da Internet > Segurança. Quando a opção Confiar
automaticamente em qualquer arquivo obtido por download em um site da intranet estiver
ativada, o Symantec Endpoint Protection permitirá qualquer arquivo que um usuário transferir por
download de qualquer site nas listas.
O Symantec Endpoint Protection procura atualizações para a lista de sites confiáveis das Opções da
Internet quando o usuário faz logon e a cada quatro horas.

Note: O Download Insight reconhece apenas sites confiáveis explicitamente configurados. Os
caracteres curinga são permitidos, mas as faixas de endereço IP não roteáveis não são compatíveis.
Por exemplo, o Download Insight não reconhece 10.*.*.* como um site confiável. O Download Insight
também não é compatível com os sites descobertos pela opção Opções da Internet > Segurança >
Detectar automaticamente a rede intranet.

Certificar-se de que as
pesquisas do Insight estejam
ativadas

O Download Insight exige dados de reputação do Symantec Insight para tomar decisões sobre
arquivos. Se você desativar as buscas do Insight, o Download Insight será executado, mas detectará
apenas os arquivos com as piores reputações. As buscas do Insight estão ativadas por padrão.
Consulte:
Como personalizar as configurações do Download Insight
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Tarefa Descrição

Personalizar configurações
do Download Insight

Convém personalizar as configurações do Download Insight pelas seguintes razões:
• Aumentar ou diminuir o número de detecções do Download Insight.

Você pode ajustar o regulador da sensibilidade a arquivos maliciosos para aumentar ou diminuir
o número de detecções. Em níveis mais baixos de sensibilidade, o Download Insight detectará
menos arquivos como maliciosos e mais arquivos como não comprovados. Menos detecções são
de falsos positivos.
Em níveis mais altos de sensibilidade, o Download Insight detectará mais arquivos como maliciosos
e menos arquivos como não comprovados. Mais detecções são de falsos positivos.

• Altere a ação de detecção de arquivos maliciosos ou não comprovados.
Você pode alterar a maneira que o Download Insight controla arquivos maliciosos ou não
comprovados. A ação especificada afeta não apenas a detecção, mas também se os usuários
podem interagir com a detecção.
Por exemplo, é possível alterar a ação de arquivos não comprovados para Ignorar. Então, o
Download Insight sempre permite arquivos não comprovados e não alerta o usuário.

• Alerte usuários sobre as detecções do Download Insight.
Quando as notificações estiverem ativadas, a configuração de sensibilidade de arquivos maliciosos
afetará o número de notificações que os usuários recebem. Se você aumentar a sensibilidade,
aumentará o número de notificações do usuário porque o número total de detecções aumentará
também.
Você pode desativar as notificações para que os usuários não tenham como escolher quando o
Download Insight fizer uma detecção. Se você mantiver as notificações ativadas, poderá definir a
ação para arquivos não comprovados como Ignorar para que estas detecções sejam permitidas
sempre e os usuários não sejam notificados.
Independentemente da configuração de notificações, quando o Download Insight detectar um
arquivo não comprovado e a ação for Solicitar, o usuário poderá permitir ou bloquear o arquivo. Se
o usuário permitir o arquivo, o arquivo será executado automaticamente.
Quando as notificações forem ativadas e o Download Insight colocar um arquivo em quarentena, o
usuário poderá desfazer a ação de quarentena e permitir o arquivo.

Note: Se os usuários permitirem um arquivo em quarentena, o arquivo não será executado
automaticamente. O usuário pode executar o arquivo da pasta de Arquivos temporários da Internet.
Tipicamente, o local da pasta é um dos seguintes:

– Windows 8 e posterior: Unidade:\Users\nome de usuário\AppData\Local\Microsoft\Windows
\INetCache

– Windows Vista / 7: Unidade:\Users\nome de usuário\AppData\Local\Microsoft\Windows
\Temporary Internet Files

Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar as configurações do Download Insight

Permitir que os clientes
enviem informações sobre
as detecções de reputação à
Symantec

Por padrão, os clientes enviam informações sobre as detecções de reputação à Symantec.
A Symantec recomenda que você ative os envios para detecções de reputação. As informações
ajudam a Symantec a tratar das ameaças. Consulte:
Como gerenciar os dados pseudoanônimos ou não pseudoanônimos que os clientes enviam à
Symantec

Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar
decisões sobre arquivos
A Symantec coleta informações sobre arquivos de sua comunidade global de milhões de usuários e de sua Global
Intelligence Network. As informações coletadas estão disponíveis para os produtos da Symantec na nuvem pelo
Symantec Insight. O Symantec Insight fornece um banco de dados da reputação de arquivos e as definições de vírus e
spyware mais recentes.
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Os produtos da Symantec utilizam o Insight para proteger computadores-cliente das ameaças novas, de destino e
mutantes. Os dados são, às vezes, tratados como se estivessem na nuvem, já que não residem no computador-cliente.
O Symantec Endpoint Protection deve solicitar ou consultar o Insight para obter informações. As consultas são chamadas
consultas de reputação, consultas da nuvem ou Pesquisas do Insight.

Avaliações de reputação do Insight

O Symantec Insight determina o nível de risco ou de classificação de segurança de cada arquivo. A classificação também
é conhecida como a reputação do arquivo.

O Insight determina a classificação de segurança de um arquivo examinando as seguintes características do arquivo e de
seu contexto:

• A origem do arquivo
• A idade do arquivo
• O nível de conhecimento do arquivo na comunidade
• Outras métricas de segurança: como o arquivo pode ser associado ao malware

Pesquisas do Insight

Os recursos de verificação do Symantec Endpoint Protection utilizam o Insight para tomar decisões sobre arquivos e
aplicativos. A Proteção contra vírus e spyware inclui um recurso chamado Download Insight. O Download Insight precisa
das informações de reputação para fazer detecções. O SONAR também usa as informações de reputação para fazer
detecções.

Você pode mudar a configuração das Pesquisas do Insight na guia Clientes. Acesse Políticas > Configurações >
Comunicações externas > Envios de clientes.

Você pode mudar as configurações das Pesquisas do Insight. Vá até Alterar configurações > Gerenciamento do
cliente > Envios.

A partir do 14, nos clientes padrão e incorporados/VDI, a opção da Pesquisa do Insight também permite que o Auto-
Protect e as verificações agendadas e manuais pesquisem informações de reputação do arquivo, bem como as
definições, na nuvem. A Symantec recomenda que você mantenha a opção ativada.

WARNING

O Download Insight, o SONAR e as verificações de vírus e spyware usam a Pesquisa do Insight para a
detecção de ameaças. A Symantec recomenda que você sempre permita Pesquisas do Insight. Desativar as
buscas desativa o Download Insight e danifica a funcionalidade de heurística do SONAR e as verificações de
vírus e spyware.

Envios de reputação do arquivo

Por padrão, um computador-cliente envia as informações sobre as detecções de reputação para o Symantec Security
Response para fins de análise. As informações ajudam a refinar o banco de dados de reputação do Insight e as
definições mais recentes da nuvem. Quanto mais clientes enviarem informações, mais útil o banco de dados da
reputação fica.

A Symantec recomenda que você mantenha ativados os envios de clientes para detecções de reputação.

Como o Symantec Endpoint Protection usa a aprendizagem de máquina
avançada?
Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:
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• Como funciona a aprendizagem de máquina avançada?
• Como o AML funciona com a nuvem?
• Como posso configurar o AML?
• Solução de problemas de aprendizagem de máquina avançada

Como funciona a aprendizagem de máquina avançada?

O mecanismo de aprendizagem de máquina avançada (AML, Advanced Machine Learning) determina se um arquivo é
válido ou inválido por meio de um processo de aprendizagem. O Symantec Security Response treina o mecanismo para
reconhecer atributos maliciosos e define as regras que o mecanismo AML usa para fazer detecções. A Symantec treina e
testa o mecanismo AML em um ambiente de laboratório usando o seguinte processo:

• O LiveUpdate faz o download do modelo AML para o cliente e o executa por vários dias.
• O mecanismo AML aprende quais aplicativos o cliente executa e quais sofrem explorações usando os dados de

telemetria do cliente. Cada computador-cliente faz parte de uma Global Intelligence Network que devolve informações
sobre o modelo à Symantec.

• A Symantec ajusta o modelo AML com base no que aprendeu com os dados de telemetria dos clientes.
• A Symantec modifica o modelo AML para bloquear os aplicativos que normalmente são atacados por explorações.

O AML faz parte do mecanismo verificador de dados estáticos (SDS, Static Data Scanner). O mecanismo SDS inclui o
emulador, o serviço em nuvem de inteligência sobre ameaças (ITCS, Intelligent Threat Cloud Service) e o mecanismo de
definições CoreDef-3.

O Symantec Endpoint Protection usa aprendizagem de máquina avançada no Download Insight, no SONAR e nas
verificações de vírus e spyware, e todos eles usam as Pesquisas do Insight para a detecção de ameaças.

Como o AML funciona com a nuvem?

A Symantec utiliza o serviço em nuvem de inteligência sobre ameaças (ITCS, Intelligent Threat Cloud Service) para
confirmar se a detecção do AML no computador-cliente está correta. Às vezes, o AML poderá reverter a detecção depois
de verificar com o ITCS. Embora o mecanismo AML não precise do Symantec Insight, esses comentários permitem
que a Symantec treine os algoritmos do AML para reduzir falsos positivos e aumentar as detecções reais. Quando o
computador está online, o Symantec Endpoint Protection pode impedir uma média de 99% das ameaças. Consulte:

• Como os clientes Windows recebem definições da nuvem
• Como o emulador do Symantec Endpoint Protection detecta e limpa malware?

Como posso configurar o AML?

Você não pode configurar a aprendizagem de máquina avançada. O LiveUpdate faz o download das definições do AML
por padrão. No entanto, você precisa verificar se as tecnologias a seguir estão ativadas.
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Table 119: Etapas para garantir a proteção dos computadores-cliente pelo AML

Tarefa Descrição

Etapa 1: Verificar se
a disponibilidade de
consultas na nuvem está
ativada.

As consultas que o AML faz ao Symantec Insight são chamadas de consultas de reputação, consultas
na nuvem ou Pesquisas do Insight. Se as Pesquisas do Insight estiverem ativadas, as detecções do AML
para o SONAR e as verificações de vírus e spyware terão menos falsos positivos.
Para verificar se as Pesquisas do Insight estão ativadas, consulte:
Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos
Além disso, verifique se os envios do cliente estão ativados. Essas informações ajudam a Symantec a
medir e melhorar a eficácia das tecnologias de detecção.Consulte:
Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a
segurança da rede

Etapa 2: Verificar se as
detecções Bloodhound
estão ativadas.

Defina o nível de detecção Bloodhound como automático ou agressivo.Consulte:
Para modificar configurações de verificação global para clientes Windows
Quando o mecanismo AML encontrar determinados arquivos de alto risco, o cliente automaticamente
realizará uma verificação mais agressiva.
Quando o modo de verificação agressiva entrar em ação:
• A verificação será reiniciada.
• A seguinte notificação será exibida no cliente:

Como executar uma verificação agressiva que usa as pesquisas do Insight para
limpar seu computador.

No modo agressivo, talvez você precise gerenciar os falsos positivos.
Etapa 3: Verificar se
o LiveUpdate faz o
download das definições
de alta intensidade
(14.0.1) – opcional.

O LiveUpdate sempre faz os downloads de conteúdo do AML.
A partir da versão 14.0.1, o LiveUpdate faz o download de um conjunto de definições mais agressivo que
funciona com a política de largura de banda baixa obtida na nuvem. É possível desativar o download de
conteúdo do AML por meio do LiveUpdate.
No LiveUpdate para Symantec Endpoint Protection Manager, consulte:
Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
No Symantec Endpoint Protection Manager para os clientes Windows, consulte:
• Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint

Protection
• Sobre os tipos de conteúdo de que o LiveUpdate faz o download

Etapa 4: Controlar falsos
positivos.

Gerencie os falsos positivos usando a política de exceções.Consulte:
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Como controlar e impedir as detecções de falsos positivos do SONAR
• Best Practice when Symantec Endpoint Protection is Detecting a File that is Believed to be Safe (em

inglês)

Solução de problemas de aprendizagem de máquina avançada

Os logs e relatórios das detecções de aprendizagem de máquina avançada são os mesmos dos outros mecanismos
SDS. Para consultar um relatório com ameaças recentes, gere um relatório de risco para Novos riscos detectados na
rede.

A partir da versão 14.0.1, é possível gerar um relatório agendado para as detecções de AML. Na página Relatórios,
clique em Relatórios agendados > Adicionar > Status do computador > Distribuição de conteúdo (estático) do
aprendizado de máquina avançado. O domínio do Symantec Endpoint Protection Manager precisa estar registrado no
console na nuvem para que o relatório seja exibido.

Para obter mais informações, consulte:

• Como executar relatórios agendados
• Como exibir logs
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Como o emulador do Symantec Endpoint Protection detecta e limpa malware?
O Symantec Endpoint Protection 14 apresenta um emulador novo e potente para proteger contra malware de ataques de
compactadores personalizados. Para o Auto-Protect e as verificações de vírus, esse emulador melhora o desempenho e
a eficácia da verificação em pelo menos 10%, em comparação com as versões anteriores. Essa técnica antievasão cuida
de técnicas de ofuscação de malware em pacotes e detecta malwares ocultos em compactadores personalizados.

O que são compactadores personalizados?

Muitos programas de malware utilizam “packers”, ou seja, os programas de software usados para compactar ou
criptografar arquivos para transmissão. Esses arquivos são executados na memória quando chegam ao computador do
usuário.

Embora os compactadores não sejam malware, os invasores os utilizam para ocultar malware e ofuscar a verdadeira
intenção do código. Quando o malware for descompactado, ele será executado e iniciará sua atividade maliciosa,
geralmente ignorando firewalls, gateways e proteção contra malware. Os invasores passaram a criar compactadores
personalizados em vez de usar os compactadores comerciais (por exemplo, UPX, PECompact, ASProtect e Themida).
Os compactadores personalizados usam algoritmos exclusivos para ignorar a detecção de técnicas comuns.

Muitos dos compactadores personalizados emergentes são polimórficos. Eles usam uma estratégia de antidetecção
na qual o código em si muda com frequência, mas a finalidade e a funcionalidade do malware permanecem iguais. Os
compactadores personalizados também usam maneiras inteligentes de inserir o código em um processo de destino e
alterar seu fluxo de execução, mudando as rotinas dos compactadores frequentemente. Alguns exigem recursos de
computação intensivos, chamando APIs especiais que tornam a descompactação complicada.

Os compactadores personalizados estão ficando cada vez mais sofisticados para ocultar o ataque até que seja tarde
demais.

Como o emulador do Symantec Endpoint Protection protege contra compactadores personalizados?

O emulador de alta velocidade do Symantec Endpoint Protection engana o malware para ele acreditar que foi executado
no computador normal. Em vez disso, o emulador descompacta e estraga o arquivo compactado personalizado em uma
área restrita virtual leve do computador-cliente. Em seguida, o malware inicia toda a sua atividade, revelando as ameaças
em um ambiente contido. Um verificador de dados estáticos, que inclui o mecanismo antivírus e o mecanismo heurístico,
age sobre a atividade. A área restrita é temporária e desaparece após lidar com a ameaça.

O emulador requer uma tecnologia sofisticada que imita instruções de sistemas operacionais, APIs e processadores.
Ele gerencia a memória virtual e executa várias tecnologias heurísticas e de detecção simultaneamente para examinar
a atividade. Leva em média 3,5 milissegundos para limpar arquivos e 300 milissegundos para eliminar malware, o que é
quase o mesmo tempo que os usuários do cliente demoram para clicar em um arquivo da área de trabalho. O emulador
pode detectar ameaças rapidamente com o mínimo de impacto na produtividade e no desempenho, para que os usuários
do cliente não sejam interrompidos. Além disso, o emulador usa uma quantidade mínima de espaço em disco, no máximo
16 MB de memória no ambiente virtual.

O emulador funciona com outras técnicas de proteção, que incluem aprendizagem de máquina avançada, mitigação
de explorações da memória, monitoração de comportamento e análise de reputação. Às vezes, vários mecanismos
trabalham juntos, colaborando em uma resposta para impedir, detectar e corrigir ataques.

O emulador não usa a Internet. No entanto, os mecanismos do verificador de dados estáticos podem precisar acessar a
internet, dependendo do tipo de malware que o emulador extrair do compactador personalizado.Consulte:

Como o Symantec Endpoint Protection usa a aprendizagem de máquina avançada?

Como faço para configurar o emulador?

O emulador está integrado no software do Symantec Endpoint Protection para que você não precise configurá-lo. A
Symantec adiciona ou altera o conteúdo do emulador regularmente para novas ameaças e libera atualizações trimestrais
de conteúdo para o mecanismo do emulador. Por padrão, o LiveUpdate faz o download automático desse conteúdo com
as definições de vírus e spyware.Consulte:
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Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

O Symantec Endpoint Protection Manager não inclui logs separados para as detecções do emulador. Em vez disso, você
pode encontrar todas as detecções no log de riscos ou no log de verificações.Consulte:

Como exibir logs

Gerenciando a quarentena para clientes Windows
Você gerencia as configurações de quarentena como uma parte importante da estratégia contra a epidemia de vírus.

Quando a verificação de vírus e spywares ou o SONAR detecta uma ameaça, o Symantec Endpoint Protection coloca
os arquivos suspeitos na quarentena local do computador contaminado. O cliente, ou reparara o arquivo, ou o repara e o
restaura, ou o exclui.

Quando o cliente detecta um risco e coloca o arquivo em quarentena, ele notifica o servidor de gerenciamento. Você
pode ativar o servidor de gerenciamento para solicitar e recuperar automaticamente o arquivo em quarentena. O
servidor de gerenciamento faz upload e armazena amostras de risco no banco de dados, exibe os detalhes do evento
e permite fazer o download para análise futura. Pode ser conveniente enviar o arquivo à sua equipe interna de malware
ou segurança para fazer engenharia reversa ou a outra área restrita para análise. Se você achar que é um falso positivo,
entre em contato com o suporte da Symantec para registrar um caso.

NOTE

A versão 14 e posteriores não incluem o Servidor da quarentena central.

A partir da versão 14.3 RU2, não é mais possível usar o Servidor da quarentena central. Em vez disso, o cliente
envia os arquivos em quarentena para o Symantec Endpoint Protection Manager.

Como fazer upload de arquivos em quarentena no servidor de gerenciamento

Por padrão, o servidor de gerenciamento não recupera os arquivos em quarentena do cliente. Você deve ativar essa
configuração.

Como fazer upload de arquivos em quarentena

1. No console, clique em Admin > Domínios > Editar propriedades de domínio.
2. Na guia Geral, clique em Fazer upload dos arquivos em quarentena dos clientes e clique em OK.

Como fazer download de arquivos que o cliente colocou em quarentena e fez upload no servidor de
gerenciamento

1. No console, clique em Monitores > Logs > e selecione o tipo de log Risco.
2. Abra o log, selecione o arquivo em quarentena e, na lista suspensa Ação, clique em Fazer download do arquivo

que o cliente colocou em quarentena.

Como definir as configurações da quarentena

É possível modificar as seguintes opções de como a quarentena trata os arquivos no cliente:

• O que acontece quando novas definições chegarem aos clientes:
Por padrão, o cliente reverifica os itens na quarentena e repara e restaura automaticamente os itens silenciosamente
quando novas definições chegam. Se você criou uma exceção para um arquivo ou aplicativo na quarentena, o
Symantec Endpoint Protection irá restaurar o arquivo depois que novas definições chegarem.

• Onde os itens em quarentena são armazenados:
Por padrão, a quarentena armazena arquivos de backup, reparados e em quarentena em uma pasta padrão. O
recurso de limpeza de quarentena exclui automaticamente os arquivos na quarentena quando os arquivos
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ultrapassam uma duração especificada ou quando o diretório onde eles estão armazenados atinge um determinado
tamanho.Ela exclui automaticamente os arquivos após 30 dias.
Se não desejar usar o diretório da quarentena padrão (%ProgramData%\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\CurrentVersion\Data\Quarantine ) para armazenar os arquivos em quarentena nos
computadores cliente, é possível especificar um diretório local diferente. Você pode expandir o caminho utilizando
o sinal de porcentagem. Por exemplo, é possível digitar %COMMON_APPDATA% . Os caminhos relativos não são
permitidos.

Para definir as configurações da quarentena

1. Na política de Proteção contra vírus e spywares, clique em Config. do Windows > Quarentena.
2. Na guia Geral, configure as opções em Quando novas definições de vírus forem recebidas e Opções de locais

de quarentena.
Especifique como controlar itens em quarentena e em qual pasta local armazenar os arquivos em
quarentena.Consulte:
Quarentena: geral

3. Clique em OK.

Como excluir arquivos da quarentena

A quarentena exclui automaticamente os arquivos reparados, os arquivos de backup e os arquivos em quarentena após
um número especificado de dias. Você pode configurar a quarentena para excluir arquivos quando a pasta em que os
arquivos estão armazenados atingir um tamanho especificado ou após um determinado número de dias.

É preciso verificar periodicamente a quarentena do computador cliente para evitar o acúmulo de um grande número de
arquivos. Verifique os arquivos em quarentena quando aparecer uma nova epidemia de vírus na rede.

Deixe os arquivos com infecções desconhecidas na quarentena. Quando o cliente receber definições novas, ele
reverificará os itens na quarentena e poderá excluir ou reparar o arquivo.

Você poderá excluir um arquivo em quarentena se um backup existir ou se tiver uma cópia do arquivo de uma origem
confiável.Você pode excluir um arquivo em quarentena diretamente no computador infectado ou usando o log de riscos
no console do Symantec Endpoint Protection.

NOTE
Se o Symantec Endpoint Protection detectar riscos em um arquivo compactado, ele será enviado inteiramente
para a quarentena. Contudo, o log Riscos contém uma entrada separada para cada arquivo em um arquivo
compactado. Para excluir com êxito todos os riscos em um arquivo compactado, será necessário selecionar
todos os arquivos no arquivo compactado.

Como configurar o cliente para excluir arquivos automaticamente

1. Na política de Proteção contra vírus e spywares, clique em Config. do Windows > Quarentena.
2. Na guia Limpeza, marque ou desmarque as opções para ativá-las ou desativá-las e configure os valores máximos de

intervalo de tempo e tamanho. Consulte:
Quarentena: Limpeza

3. Clique em OK.

Como excluir arquivos do log de riscos

1. No console, clique em Monitores.
2. Na guia Logs, da caixa de listagem Tipo de log, selecione o log Riscos e clique em Exibir log.
3. Proceda de uma das seguintes maneiras:

– Selecione uma entrada no log que tenha um arquivo em quarentena.
– Selecione todas as entradas dos arquivos no arquivo compactado.

É necessário ter todas as entradas no arquivo compactado na exibição do log. Use a opção Limite em
Configurações adicionais para aumentar o número de entradas na exibição.
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4. Na caixa de listagem Ação, selecione: Excluir da quarentena.
5. Clique em Iniciar.
6. Na caixa de diálogo exibida, clique em Excluir e em OK.

Para gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos
computadores-cliente
Você pode decidir se as notificações aparecem nos computadores-cliente para eventos de vírus e spyware. Você pode
personalizar as mensagens sobre detecções. Consulte:

Como gerenciar verificações em computadores cliente

Table 120: Tarefas para gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem no computador cliente

Tarefa Descrição

Personalizar uma mensagem
de detecção da verificação

Para computadores cliente Windows e Linux, é possível configurar uma mensagem de detecção para
os seguintes tipos de verificação:
• Todos os tipos de Auto-Protect
• Verificações agendadas e verificações sob demanda

Para verificações agendadas, é possível configurar uma mensagem separada para cada
verificação.

Note: Se um processo fizer o download continuamente do mesmo risco à segurança para um
computador-cliente, o Auto-Protect suspenderá o envio automático de notificações após três
detecções. O Auto-Protect para também de registrar o evento em log. Em algumas situações, porém,
o Auto-Protect não suspende o envio de notificações e o registro em log dos eventos. O Auto-Protect
continuará a enviar notificações e registrar eventos quando a ação para a detecção for Ignorar
(somente log).

Para computadores cliente Mac, é possível configurar uma mensagem de detecção que se aplica
a todas as verificações agendadas, a verificações sob demanda e a detecções do Auto-Protect.
Essas mensagens de notificação aparecem no Centro de notificações do macOS. Você não pode
personalizar as mensagens para o Mac.
Para obter mais informações, consulte:
• Como personalizar verificações definidas pelo administrador em clientes executados em

computadores Windows
• Como personalizar as verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados

em computadores Mac
• Como personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes executados em

computadores Linux

Alterar configurações para
notificações do usuário sobre
detecções dos Download
Insight

Aplica-se apenas a computadores-cliente Windows.
Você pode mudar as notificações que os usuários recebem sobre detecções do Download
Insight.Consulte:
Como gerenciar detecções do Download Insight

Alterar configurações para
notificações do usuário sobre
detecções do SONAR

Aplica-se apenas a computadores-cliente Windows.
Você pode mudar as notificações que os usuários recebem sobre detecções do SONAR.Consulte:
Como gerenciar o SONAR

Escolher se a caixa de
diálogo de resultados do
Auto-Protect deve ser
exibida

Aplica-se apenas a computadores-cliente Windows.
Aplica-se ao Auto-Protect apenas para o sistema de arquivos.Consulte:
Como personalizar verificações definidas pelo administrador em clientes executados em computadores
Windows
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Tarefa Descrição

Configurar as notificações de
e-mail do Auto-Protect

Aplica-se apenas a computadores-cliente Windows.
Quando as verificações de e-mail do Auto-Protect encontrarem um risco, o Auto-Protect poderá enviar
notificações de e-mail para alertar o remetente do e-mail e qualquer outro endereço de e-mail que você
especificar. Você também pode inserir um aviso na mensagem de e-mail.
Para o Auto-Protect para email da Internet, você também poderá especificar que seja exibida
uma notificação sobre o andamento da verificação quando o Auto-Protect verificar um email. O
Internet Email Auto-Protect está disponível somente para as versões do cliente anteriores à 14.2
RU1.Consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para verificações de email em computadores Windows

Permitir que os usuários
vejam o andamento da
verificação e iniciem ou
interrompam verificações

Aplica-se apenas a computadores-cliente Windows.
Você pode configurar se a caixa de diálogo do andamento da verificação deve ser exibida. Você pode
configurar se os usuários podem pausar ou atrasar verificações.
Quando você permitir que usuários visualizem o andamento da verificação, um link para a caixa de
diálogo do andamento da verificação aparecerá nas páginas principais da interface de usuário do
cliente. Um link para reprogramar a próxima verificação agendada aparece também.Consulte:
Como permitir que os usuários exibam o andamento da verificação e interajam com as verificações em
computadores de Windows

Configurar avisos, erros e
prompts

Aplica-se apenas a computadores-cliente Windows.
Você pode ativar ou desativar vários tipos de alertas que aparecem nos computadores-cliente sobre
eventos de proteção contra vírus e spyware.Consulte:
Como modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

Ativar ou desativar
notificações pop-up na
interface do usuário estilo
Windows 8

Aplica-se a clientes que são executados no Windows 8.
Você pode ativar ou desativar as notificações pop-up que aparecem na interface do usuário estilo
Windows 8 para detecções e outros eventos críticos.Consulte:
Como ativar ou desativar notificações pop-up do Symantec Endpoint Protection que aparecem em
clientes Windows 8

Sobre as notificações pop-up que aparecem em clientes Windows 8
Em computadores Windows 8, as notificações pop-up de detecções de malware e de outros eventos críticos do
Symantec Endpoint Protection aparecerão na interface do usuário no estilo Windows 8 e na área de trabalho do Windows
8. As notificações alertam o usuário sobre um evento ocorrido na interface de usuário estilo Windows 8 ou na área de
trabalho do Windows 8, independentemente de qual interface o usuário visualize. 

Você pode ativar ou desativar as notificações de pop-up em seus computadores cliente.

NOTE

A configuração do Windows 8 também inclui configurações para mostrar ou ocultar notificações. As notificações
pop-up do Symantec Endpoint Protection aparecerão somente se o Windows 8 estiver configurado para mostrá-
las. Na interface do usuário estilo Windows 8, o painel Configurações ou a opção Alterar configurações do
PC permitem mostrar ou ocultar as notificações do aplicativo. Consulte a documentação de usuário do Windows
8 para obter mais informações.

Se o usuário clicar em uma notificação na interface do usuário estilo Windows 8, a área de trabalho do Windows 8
aparecerá. Se o usuário clicar na notificação na área de trabalho do Windows 8, a notificação desaparecerá. Para
detecções de malware ou de riscos à segurança, o usuário pode exibir as informações sobre as detecções na caixa de
diálogo Resultados da detecção na área de trabalho do Windows 8.

Quando o Symantec Endpoint Protection notificar o Windows 8 que detectou um malware ou um risco à segurança que
afeta um aplicativo estilo Windows 8, um ícone de alerta aparecerá na telha do aplicativo. Quando o usuário clicar no
bloco, a loja de aplicativos do Windows aparecerá de modo que o usuário possa refazer o download do aplicativo.

Mais informações
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• Como ativar ou desativar notificações pop-up do Symantec Endpoint Protection que aparecem em clientes Windows 8
• Como o Symantec Endpoint Protection lida com detecções em computadores Windows 8

Para ativar ou desativar notificações pop-up do Symantec Endpoint Protection
que aparecem em clientes Windows 8
Por padrão, as notificações pop-up aparecem na interface do usuário estilo Windows 8 e na área de trabalho do Windows
8 para detecções de malware e outros eventos críticos do Symantec Endpoint Protection.

O usuário pode visualizar a área de trabalho do Windows para ver detalhes sobre o evento que produziu a notificação.
Talvez o usuário precise executar uma ação como refazer o download de um aplicativo. Em alguns casos, contudo,
é possível ocultar estas notificações pop-up dos usuários. Você pode ativar ou desativar este tipo de notificação na
configuração do Symantec Endpoint Protection.

NOTE

A configuração do Windows 8 também inclui configurações para mostrar ou ocultar notificações. As notificações
do Symantec Endpoint Protection aparecerão somente se o Windows 8 estiver configurado para mostrá-las.
Na interface do usuário estilo Windows 8, o painel Configurações ou a opção Alterar configurações do PC
permite mostrar ou ocultar notificações de aplicativos. Consulte a documentação de usuário do Windows 8 para
obter mais informações.

Para ativar ou desativar notificações do Symantec Endpoint Protection que aparecem em clientes Windows
8

1. No console, na guia Clientes, na guia Políticas, em Configurações especificas de local, ao lado de
Configurações de controle da interface de usuário cliente, clique em Controle do servidor.

2. Ao lado de Controle do servidor, clique em Personalizar.

3. Na caixa de diálogo Configurações de interface do usuário cliente, em Geral, marque ou desmarque Ativar
notificações do sistema do Windows.

4. Clique em OK.

Mais informações

Sobre as notificações pop-up que aparecem em clientes Windows 8

Para gerenciar detecções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early
launch anti-malware)
O início antecipado do antimalware (ELAM) fornece proteção para os computadores em sua rede quando eles iniciam e
antes que drivers de terceiros inicializem. Softwares maliciosos podem ser carregados como um driver ou rootkits podem
atacar antes que o sistema operacional seja totalmente carregado e o Symantec Endpoint Protection inicie. Algumas
vezes, rootkits podem se ocultar das verificações de vírus e spyware. O início antecipado do antimalware detecta estes
rootkits e drivers inválidos na inicialização. 

NOTE

O ELAM é suportado somente no Microsoft Windows 8 ou superior, e no Windows Server 2012 ou superior.

O Symantec Endpoint Protection fornece um driver ELAM que funciona com o driver Windows ELAM para fornecer
proteção. O driver Windows ELAM deve estar ativado para que o driver Symantec ELAM tenha efeito.

Você usa o editor de políticas de grupo do Windows para exibir e modificar as configurações do Windows ELAM.
Consulte sua documentação do Windows para obter mais informações.

 372



 

Table 121: Como gerenciar detecções do ELAM

Tarefa Descrição

Exibir o status do ELAM em seus
computadores-cliente

Você pode verificar se o ELAM do Symantec Endpoint Protection está ativado no log de status do
computador.Consulte:
Como exibir logs

Exibir detecções do ELAM Você pode exibir detecções do início antecipado do antimalware no log de Risco.
Quando o ELAM do Symantec Endpoint Protection ELAM estiver configurado para relatar
detecções de drivers inválidos ou de drivers críticos inválidos como desconhecidos ao Windows,
o Symantec Endpoint Protection registrará em log as detecções como Somente registrar em
log. Por padrão, o Windows ELAM permite que drivers desconhecidos sejam carregados.

Ativar ou desativar o ELAM Convém desativar o ELAM do Symantec Endpoint Protection para ajudar a melhorar o
desempenho do computador.Consulte:
• Como ajustar as opções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch anti-

malware) do Symantec Endpoint Protection
• Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computador

Ajustar as configurações da
detecção do ELAM se você obtiver
falsos positivos

As configurações do ELAM do Symantec Endpoint Protection fornecem uma opção para tratar
drivers inválidos e drivers inválidos críticos como desconhecidos. Os drivers inválidos críticos
são drivers identificados como malware, mas necessários para a inicialização do computador.
Convém selecionar a opção de sobreposição se você obtiver detecções de falso positivo que
bloqueiam um driver importante. Se você bloquear um driver importante, poderá impedir que os
computadores-cliente sejam iniciados.

Note: O ELAM não suporta uma exceção específica para um driver individual. A opção de
sobreposição é aplicada globalmente às detecções do ELAM.

Para obter mais informações, consulte:
Como ajustar as opções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch anti-malware)
do Symantec Endpoint Protection

Executar o Power Eraser nas
detecções do ELAM que o
Symantec Endpoint Protection não
pode corrigir

Em alguns casos, uma detecção do ELAM exige o Power Eraser. Nesses casos, uma mensagem
aparecerá no log sugerindo que você execute o Power Eraser. Você pode executar o Power
Eraser no console. O Power Eraser também faz parte da ferramenta Symantec Help. Você deve
executar o Power Eraser no modo rootkit. Consulte:
• Para iniciar a análise do Power Eraser através do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como solucionar problemas do computador com o Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Como ajustar as opções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early
launch anti-malware) do Symantec Endpoint Protection
O Symantec Endpoint Protection fornece um driver do ELAM que funciona com o driver do Microsoft ELAM para fornecer
proteção para os computadores em sua rede quando eles forem inicializados. As configurações têm suporte a partir do
Microsoft Windows 8 e Windows Server 2012.

O driver ELAM do Symantec Endpoint Protection é um tipo especial de driver que é inicializado primeiro e verifica outros
drivers de inicialização em busca de por códigos maliciosos. Quando o driver detectar um driver de inicialização, ele
determinará se o driver é válido, inválido ou desconhecido. O driver do Symantec Endpoint Protection passará então as
informações ao Windows para decidir permitir ou bloquear o driver detectado. 

Você não pode criar exceções para detecções ELAM individuais; contudo, poderá criar uma exceção global para registrar
em log todos os drivers inválidos como desconhecidos. Por padrão, drivers desconhecidos têm permissão de carregar.

Para algumas detecções de ELAM que necessitem de correção, poderá ser necessário executar o Power Eraser. O
Power Eraser faz parte da ferramenta Symantec Help.
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NOTE

O Auto-Protect verifica todos os drivers que forem carregados.

Para ajustar as opções de ELAM do Symantec Endpoint Protection
1. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, na guia Políticas, abra uma política de proteção contra vírus

e spyware.

2. Em Tecnologias de proteção, selecione Driver do início antecipado do antimalware.

3. Marque ou desmarque Ativar início antecipado do antimalware.

O driver Windows ELAM deve estar ativado para que esta opção seja ativada. Você usa o editor de políticas de
grupo do Windows ou o editor de registro para exibir e modificar as configurações do Windows ELAM. Consulte sua
documentação do Windows para obter mais informações.

4. Se você quiser registrar em log apenas as detecções, em Configurações de detecção, selecione Registrar em log
a detecção como desconhecida para que o Windows permita o carregamento do driver.

5. Clique em OK.

Como gerenciar detecções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch anti-malware)

Como solucionar problemas do computador com o Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Para configurar um site para usar um servidor Insight privado para consultas de
reputação
As configurações do servidor Insight privado permitem que você direcione consultas de reputação do cliente a um
servidor da intranet, caso tenha comprado e instalado o Symantec Insight for Private Clouds. O Symantec Insight para
nuvens privadas é normalmente instalado nas redes que não têm conectividade à Internet. O servidor Insight privado
armazena uma cópia do banco de dados de reputação do Symantec Insight. As consultas de reputação do Symantec
Endpoint Protection são controladas pelo servidor Insight privado, não pelo servidor Insight da Symantec.

O servidor privado faz o download dos dados do Symantec Insight através de uma conexão segura e criptografada. Você
pode atualizar manualmente os dados do Insight ou usar ferramentas de terceiros para procurar atualizações e fazer o
download dos dados automaticamente. Seu método de atualização dependerá de sua rede e do tipo de servidor no qual
o Symantec Insight para nuvens privadas é executado.

Quando você usar um servidor Insight privado, a Symantec não receberá consultas nem envios relacionados à reputação
do arquivo.

Para configurar um site para usar um servidor Insight privado para consultas de reputação
1. No console, na página Administrador, selecione Servidores.

2. Selecione o site e, na opção Tarefas, selecione Editar propriedades do site.

3. Na guia Servidor Insight privado, certifique-se de selecionar Ativar o servidor Insight privado.

Você deve também digitar o Nome, o URL do servidor e o número da Porta.

NOTE

Se você mudar um URL atual do servidor para um URL inválido, os clientes usarão o URL previamente
válido para o servidor Insight privado. Se o URL do servidor nunca tiver sido configurado e você digitar um
URL inválido, os clientes usarão o servidor Symantec Insight padrão.

Na pulsação seguinte, os clientes passarão a usar o servidor privado especificado para a consulta de reputação.

Mais informações
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• Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos
• Como configurar grupos de clientes para usar servidores privados para consultas à reputação e envios

Para configurar grupos de clientes para usar servidores privados para consultas
à reputação e envios
Você pode dirigir consultas de reputação do cliente (pesquisas do Insight) de um grupo para um servidor da intranet
privado. O servidor privado pode ser o appliance do Symantec Endpoint Detection and Response ou o servidor do
Symantec Insight for Private Clouds que você compra e instala separadamente em sua rede. 

A seguir estão as opções de servidor privado para grupos:

• Symantec Endpoint Detection and Response
Os servidores do Symantec EDR coletam dados sobre detecções de clientes e fornecem análise posterior. Ao usar
um servidor Symantec EDR, o Symantec Endpoint Protection envia todas as consultas de reputação (pesquisas) e
a maioria dos tipos de envios de clientes ao Symantec EDR. O Symantec EDR envia as consultas ou os envios à
Symantec. Note que o Symantec EDR recebe envios do antivírus, do SONAR e do IPS, mas não recebe envios de
reputação do arquivo. O Symantec Endpoint Protection envia sempre os envios de reputação do arquivo diretamente
à Symantec.

• Symantec Insight for Private Clouds
Esta opção redireciona as consultas de reputação dos clientes no grupo a um servidor Insight privado. O servidor
Insight privado armazena uma cópia do banco de dados de reputação do Insight da Symantec. O servidor Insight
privado trata as consultas de reputação em vez do servidor Insight da Symantec. Quando você usar um servidor
privado de Insight, os clientes continuarão a mandar envios sobre detecções à Symantec. Tipicamente você usa o
servidor privado do Insight em uma rede obscura, uma rede desconectada da Internet. Nesse caso, a Symantec não
pode receber nenhum envio de cliente.

Para obter mais informações, consulte:

Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a segurança da rede

Você também pode copiar a configuração do servidor privado para outros grupos de clientes.

Você pode especificar vários servidores privados para carregar o tráfego na rede do equilíbrio. Você também pode
especificar vários grupos de servidores para gerenciar o failover.

Ao escolher ativar um servidor do EDR, o status da conexão do EDR aparece na interface do usuário do cliente, assim
como o console de gerenciamento registra em log e gera relatórios . Para comunicar-se com o servidor do EDR, o cliente
do Symantec Endpoint Protection deve no mínimo executar a Proteção contra spyware e vírus.

Para configurar grupos de clientes para usar um servidor privado
1. No console, ir para Clientes e selecionar o grupo que deve usar a lista de servidores privados.

2. Na guia Políticas, clique em Configurações de comunicações externas

3. Na guia Nuvem privada, clique em Permitir que servidores privados gerenciem meus dados.

4. Dependendo do tipo de servidor que você usar, clique em Usar servidor da Proteção contra ameaças avançadas
para pesquisas do Insight e envios ou Usar servidores Insight privados para pesquisas do Insight.

Você não deve misturar tipos de servidores na lista de prioridades.

5. Clique em Usar servidores da Symantec quando servidores privados não estiverem disponíveis se desejar que
clientes usem servidores da Symantec para consultas à reputação e envios do SONAR e antivírus de clientes.

Os clientes sempre mandam envios de reputação do arquivo à Symantec.
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6. Em Servidores privados, clique em Adicionar > Novo servidor.

7. Na caixa de diálogo Adicionar servidor privado, selecionar o protocolo e digite o nome do host para o URL.

8. Especifique o número da porta para o servidor.

9. Para adicionar um grupo de prioridade, clique em Adicionar > Novo grupo.

10. Para aplicar as configurações a grupos de clientes adicionais, clique em Copiar configurações. Selecione os grupos
e os locais e depois clique em OK.

Como personalizar verificações de vírus e spyware
Você pode personalizar opções para verificações definidas pelo administrador (verificações agendadas e por demanda)
que são executadas nos dispositivos do ambiente. Também é possível personalizar opções para o Auto-Protect. 

Table 122: Como personalizar as verificações de vírus e spyware em computadores Windows

Tarefa Descrição

Personalizar as configurações
do Auto-Protect

Você pode personalizar o Auto-Protect de várias maneiras, incluindo as seguintes configurações:
• Os tipos de arquivo que o Auto-Protect verifica
• As ações que o Auto-Protect executará quando fizer uma detecção
• As notificações do usuário para detecções do Auto-Protect
Você também pode ativar a opção Resultados da verificação para verificações do Auto-Protect do
sistema de arquivos. Consulte:
• Personalização do Auto-Protect para clientes Windows
• Para personalizar o Auto-Protect para verificações de e-mail em computadores Windows

Personalizar verificações
definidas pelo administrador

Você pode personalizar os seguintes tipos de opção para verificações agendadas e sob demanda.
• Arquivos compactados
• Opções de ajuste
• Opções avançadas de agendamento
• Notificações do usuário sobre detecções
Para obter mais informações, consulte:
Como personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados em
computadores Windows
Você também pode personalizar ações de verificação.

Ajustar as configurações de
ELAM

Convém ativar ou desativar a detecção do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch
anti-malware) do Symantec Endpoint Protection se você acreditar que o ELAM está afetando o
desempenho de seu computador. Convém também sobrepor a configuração padrão da detecção se
você obtiver muitas detecções de falsos positivos do ELAM.Consulte:
Para gerenciar detecções do início antecipado do antimalware (ELAM, Early launch anti-malware)

Ajustar configurações do
Download Insight

Convém ajustar a confidencialidade para arquivos maliciosos para aumentar ou diminuir o número
de detecções. Você também pode modificar ações para detecções e notificações do usuário para
detecções.Consulte:
Personalização de configurações do Download Insight

Personalizar ações de
verificação

Você pode mudar a ação que o Symantec Endpoint Protection executa quando faz uma
detecção.Consulte:
Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma detecção

Personalizar configurações de
verificação global

Convém personalizar as configurações da verificação global para aumentar ou diminuir a proteção
em seus computadores cliente.Consulte:
• Como modificar configurações de verificação global
• Opções de verificação global
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Tarefa Descrição

Personalizar opções diversas
de proteção contra vírus e
spywares

Você pode especificar os tipos de evento de risco que os clientes enviam ao Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Para modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

Table 123: Para personalizar verificações de vírus e spyware em computadores Mac

Tarefa Descrição

Personalizar Auto-Protect Você pode personalizar configurações do Auto-Protect para clientes executados em computadores
Mac.Consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac

Personalizar verificações
definidas pelo administrador

Você pode personalizar configurações e notificações comuns assim como verificar a prioridade.
Você também poderá ativar um aviso para alertar o usuário quando as definições estiverem
desatualizadas.Consulte:
Como personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados em
computadores Mac

Personalizar as opções de
verificação global

É possível especificar os arquivos ou as pastas que você quer que o Auto-Protect, as verificações
agendadas e as verificações manuais verifiquem.Consulte:
• Como modificar configurações de verificação global
• Opções de verificação global do Mac

Table 124: Para personalizar verificações de vírus e spyware em computadores Linux

Tarefa Descrição

Personalizar as configurações
do Auto-Protect

Você pode personalizar o Auto-Protect de várias maneiras, incluindo as seguintes configurações:
• Os tipos de arquivo que o Auto-Protect verifica
• As ações que o Auto-Protect executará quando fizer uma detecção

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.
• As notificações do usuário para detecções do Auto-Protect
Você também pode ativar ou desativar a caixa de diálogo Resultados da verificação para as
verificações do Auto-Protect do sistema de arquivos.Consulte:
Para personalizar o Auto-Protect para clientes Linux

Personalizar verificações
definidas pelo administrador

Você pode personalizar os seguintes tipos de opção para verificações agendadas e sob demanda.
• Tipos de arquivo e pasta
• Arquivos compactados
• Riscos à segurança
• Opções de agendamento
• Ações para detecções

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.
• Notificações ao usuário

Personalizar ações de
verificação
(depreciado a partir da versão
14.3 RU1)

Você pode mudar a ação que o Symantec Endpoint Protection executa quando faz uma
detecção.Consulte:
Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma detecção

Personalizar as opções de
verificação global
(disponível a partir da versão
14.3 RU3)

É possível personalizar as configurações que se aplicam a todas as verificações de vírus e
spyware executadas em seus clientes Linux.Consulte:
• Como modificar configurações de verificação global
• Opções de verificação global do Linux
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Tarefa Descrição

Personalizar opções diversas
de proteção contra vírus e
spywares
(depreciado a partir da versão
14.3 RU1)

Você pode especificar os tipos de evento de risco que os clientes enviam ao Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Para modificar as configurações de controle de logs em computadores Linux

Mais informações

Como gerenciar verificações em computadores cliente

Para personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em
computadores Mac
Você pode personalizar opções para as verificações definidas pelo administrador (verificações agendadas e sob
demanda) que são executadas em computadores Mac. Você também pode personalizar opções para o Auto-Protect.

Table 125: Para personalizar verificações de vírus e spyware em computadores Mac

Tarefa Descrição

Personalizar Auto-Protect Você pode personalizar configurações do Auto-Protect para clientes executados em computadores
Mac.Consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac

Personalizar verificações
definidas pelo administrador

Você pode personalizar configurações e notificações comuns assim como verificar a prioridade.
Você também poderá ativar um aviso para alertar o usuário quando as definições estiverem
desatualizadas.Consulte:
Como personalizar as verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados em
computadores Mac

Personalizar as opções de
verificação global

É possível especificar os arquivos ou as pastas que você quer que o Auto-Protect, as verificações
agendadas e as verificações manuais verifiquem.Consulte:
Como modificar configurações de verificação global

Para personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em
computadores Linux
Você pode personalizar opções para as verificações definidas pelo administrador (verificações agendadas e sob
demanda) que são executadas em computadores Linux. Também é possível personalizar opções para o Auto-Protect.
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Table 126: Para personalizar verificações de vírus e spyware em computadores Linux

Tarefa Descrição

Personalizar as configurações do
Auto-Protect

Você pode personalizar o Auto-Protect de várias maneiras, incluindo as seguintes configurações:
• Os tipos de arquivo que o Auto-Protect verifica
• As ações que o Auto-Protect executará quando fizer uma detecção

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.
• As notificações do usuário para detecções do Auto-Protect
Você também pode ativar ou desativar a caixa de diálogo Resultados da verificação para as
verificações do Auto-Protect do sistema de arquivos.Consulte:
Como personalizar o Auto-Protect para clientes Linux

Personalizar verificações definidas
pelo administrador

Você pode personalizar os seguintes tipos de opção para verificações agendadas e sob
demanda.
• Tipos de arquivo e pasta
• Arquivos compactados
• Riscos à segurança
• Opções de agendamento
• Ações para detecções

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.
• Notificações ao usuário

Personalizar ações de verificação
(depreciado a partir da versão
14.3 RU1)

Você pode mudar a ação que o Symantec Endpoint Protection executa quando faz uma
detecção.Consulte:
Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

Personalizar as opções de
verificação global
(disponível a partir da versão 14.3
RU3)

É possível personalizar as configurações globais das verificações que são executadas em seus
clientes Linux.Consulte:
Como modificar configurações de verificação global

Personalizar opções diversas de
proteção contra vírus e spywares
(depreciado a partir da versão
14.3 RU1)

Você pode especificar os tipos de evento de risco que os clientes enviam ao Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
Para modificar as configurações de controle de logs em computadores Linux

Personalização do Auto-Protect para clientes Windows
Convém personalizar as configurações do Auto-Protect para clientes Windows.

Para configurar o Auto-Protect para clientes Windows
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações Windows, em Tecnologia de proteção, clique em Auto-Protect.

3. A guia Detalhes da verificação, verifique se a opção Ativar o Auto-Protect está marcada.

WARNING

Se você desativar o Auto-Protect, o Download Insight não funcionará mesmo se estiver ativado.

4. Em Verificação, em Tipos de arquivos, selecione uma destas opções:

• Verificar todos os arquivos
Esta opção é padrão e é a opção mais segura.

• Verificar apenas extensões selecionadas
É possível melhorar o desempenho da verificação selecionando esta opção; porém, você poderá diminuir a
proteção em seu computador.
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5. Em Opções adicionais, marque ou desmarque Verificar riscos à segurança.

6. Clique em Verificação e monitoramento avançados para mudar as opções das ações que acionam verificações do
Auto-Protect e como o Auto-Protect controla verificações de disquetes.

7. Clique em OK.

8. Em Configurações de rede, marque ou desmarque Verificar arquivos em computadores remotos para ativar ou
desativar verificações do Auto-Protect de arquivos de rede.

Por padrão, o Auto-Protect verifica arquivos nos computadores remotos apenas quando os arquivos são executados.

Convém desativar a verificação da rede para melhorar o desempenho da verificação e do computador.

9. Quando as verificações de arquivos em computadores remotos estiverem ativadas, clique em Configurações de
rede para modificar opções de verificação de rede.

10. Na caixa de diálogo Configurações de rede, proceda de uma das seguintes maneiras:

• Ative ou desative o Auto-Protect para confiar em arquivos nos computadores remotos que executam o Auto-
Protect.

• Configure as opções de cache da rede para as verificações do Auto-Protect.

11. Clique em OK.

12. Na guia Ações, selecione qualquer uma das seguintes opções.Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

Você também pode definir opções de correção para o Auto-Protect.

13. Na guia Notificações, defina qualquer uma das opções de notificação.Consulte:

Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

14. Na guia Avançado, defina qualquer uma destas opções:

• Inicialização e desligamento
• Opções de recarga

15. Em Opções adicionais, clique em Cache do arquivo ou em Rastreador de riscos.

16. Configure o cache do arquivo ou as configurações do rastreador de riscos e clique em OK.

17. Se você tiver concluído a configuração desta política, clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Windows
• Como gerenciar verificações em computadores cliente

Como personalizar o Auto-Protect para clientes Mac
Convém personalizar as configurações do Auto-Protect para clientes executados em computadores Mac.

Para personalizar o Auto-Protect para clientes Mac
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1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Mac, sob Tecnologia de proteção, clique em Auto-Protect e SONAR.

3. Na parte superior da guia Detalhes da verificação, clique no ícone de bloqueio para bloquear ou desbloquear todas
as configurações.

4. Selecione ou desmarque qualquer uma das seguintes opções:

• Ativar Auto-Protect
• Reparar automaticamente arquivos infectados
• Colocar em quarentena os arquivos que não puderem ser reparados
• Verificar arquivos compactados

5. Em Detalhes gerais da verificação, especifique os arquivos que o Auto-Protect verifica.

NOTE

Para excluir arquivos da verificação, é necessário selecionar Verificar em todos os locais, exceto
nas pastas especificadas e adicionar uma Política de exceções para especificar os arquivos a serem
excluídos.Consulte:

Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

6. Em Detalhes da verificação de discos montados, selecione ou desmarque algumas das opções disponíveis.

7. Em Detecção de comportamento suspeito, marque ou desmarque Ativar a Detecção de comportamento
suspeito.
Essa opção está disponível a partir da versão 14.3 RU1.

8. Na guia Notificações, defina algumas das opções de notificação e clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Mac
• Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma detecção
• Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Para personalizar o Auto-Protect para clientes Linux
Convém personalizar as configurações do Auto-Protect para clientes executados em computadores Linux.

NOTE
A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar as opções na guia Ações, Notificações nem na guia
Avançado (etapas 9,10 e 11) para o cliente Linux.

Para personalizar o Auto-Protect para clientes Linux
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Linux, em Tecnologia de proteção, clique em Auto-Protect.

3. Na guia Detalhes da verificação, marque ou desmarque Ativar o Auto-Protect.

4. Em Verificação, em Tipos de arquivos, clique em uma destas opções:

• Verificar todos os arquivos
Esta opção é padrão e é a opção mais segura.

• Verificar apenas extensões selecionadas
É possível melhorar o desempenho da verificação selecionando esta opção; porém, você poderá diminuir a
proteção em seu computador.
(Não disponível a partir da 14.3 RU1)
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5. Em Opções adicionais, marque ou desmarque Verificar riscos à segurança.

6. Clique em Verificação e monitoramento avançados para mudar as opções das ações que acionam as verificações
do Auto-Protect e como o Auto-Protect controla as verificações de arquivos compactados.

7. Clique em OK.

8. Em Configurações de rede, marque ou desmarque Verificar arquivos em computadores remotos para ativar ou
desativar verificações do Auto-Protect de arquivos de rede.

Por padrão, o Auto-Protect verifica arquivos nos computadores remotos apenas quando os arquivos são executados.

Convém desativar a verificação da rede para melhorar o desempenho da verificação e do computador.

9. Na guia Ações, selecione qualquer uma das seguintes opções.Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

Você também pode definir opções de correção para o Auto-Protect.

10. Na guia Notificações, defina qualquer uma das opções de notificação.Consulte:

Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

11. Na guia Avançado, marque ou desmarque Ativar o cache.

Defina o tamanho do cache ou aceite o padrão.

12. Clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Linux
• Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma detecção
• Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Para personalizar o Auto-Protect para verificações de e-mail em computadores
Windows
Você pode personalizar o Auto-Protect para verificações de e-mail em computadores Windows.

Para personalizar o Auto-Protect para verificações de e-mail em computadores Windows
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Windows, clique em uma das seguintes opções:

• Auto-Protect do Microsoft Outlook
• Auto-Protect para email da Internet*
• Lotus Notes Auto-Protect*

* Disponível somente para versões do cliente anteriores à 14.2 RU1.

3. Na guia Detalhes da verificação, marque ou desmarque Ativar o Internet Email Auto-Protect.

4. Em Verificação, em Tipos de arquivos, selecione uma destas opções:

• Verificar todos os arquivos
Esta a opção é padrão e a mais segura.

• Verificar apenas extensões selecionadas
É possível melhorar o desempenho da verificação selecionando esta opção; porém, você poderá diminuir a
proteção em seu computador.
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5. Marque ou desmarque Verificar os arquivos dentro de arquivos compactados.

6. Na guia Ações, selecione qualquer uma das seguintes opções.Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

7. Na guia Notificações, em Notificações, marque ou desmarque Exibir uma mensagem de notificação no
computador infectado. A mensagem também pode ser personalizada.

8. Em Notificações de email, marque ou desmarque qualquer uma das seguintes opções:

• Inserir um aviso na mensagem de email
• Enviar e-mail ao remetente
• Enviar e-mail a outros

Você pode personalizar a mensagem de texto e incluir um aviso. Para o Auto-Protect para e-mail da Internet, você
também deve especificar o servidor de e-mail.

9. Para o Internet Email Auto-Protect apenas, na guia Avançado, em Conexões criptografadas, ative ou desative
conexões criptografadas de POP3 ou de SMTP.

10. Em Heurística de worms de email em massa, marque ou desmarque Heurística de worms enviados.

11. Se você tiver concluído a configuração desta política, clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Windows
• Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Como personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes que
são executados em computadores Windows
Convém personalizar verificações sob demanda ou agendadas para os clientes executados em computadores Windows.
Você pode definir opções para verificações de arquivos compactados e otimizar a verificação para o desempenho da
verificação ou do computador.

Para personalizar uma verificação definida pelo administrador para clientes executados em computadores
Windows

1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Config. do Windows, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Em Verificações agendadas, selecione a verificação agendada que deseja personalizar ou crie uma verificação
agendada.

• Em Verificação sob demanda do administrador, clique em Editar.

4. Na guia Detalhes da verificação, selecione Opções avançadas de verificação:

• Na guia Arquivos compactados, é possível reduzir o número de níveis para verificar arquivos compactados. Se
você reduzir o número de níveis, será possível melhorar o desempenho do computador-cliente.

• Na guia Ajuste, mude o nível de ajuste para o melhor desempenho do computador cliente ou da verificação.

Clique em OK para salvar mudanças.

5. Somente para as verificações agendadas, na guia Agendamento, defina qualquer uma das seguintes opções:

• Duração da verificação
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Você pode definir quanto tempo a verificação será executada antes que pause e aguarde até que o computador-
cliente esteja ocioso. Você também pode escolher aleatoriamente a hora de início da verificação.

• Verificações agendadas perdidas
Você pode especificar um intervalo de repetição para verificações perdidas.

6. Na guia Ações, mude qualquer uma das ações de detecção.Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

7. Na guia Notificações, ative ou desative uma notificação que aparecerá em computadores cliente quando a
verificação fizer uma detecção.Consulte:

Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

8. Clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Windows
• Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows

Como personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes que
são executados em computadores Mac
Você personaliza verificações agendadas e sob demanda separadamente. Algumas das opções são diferentes.

Como personalizar as verificações definidas pelo administrador para clientes que são executados em
computadores Mac

1. Para personalizar uma verificação programada executada em computadores Mac, no console, abra uma política
Proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Mac, selecione Verificações definidas pelo administrador.

3. Em Verificações agendadas, selecione a verificação agendada que deseja personalizar ou crie uma verificação
agendada.

Para uma verificação nova, você pode criar uma verificação nova manualmente ou criar uma verificação agendada de
um modelo.

4. Na guia Detalhes da verificação, em Verificar unidades e pastas, selecione os itens que deseja verificar.

5. Você também pode ativar ou desativar verificações durante tempo ocioso. Ativar a opção melhora o desempenho do
computador; desativar a opção melhora o desempenho da verificação.

6. Clique em OK.

Editar os detalhes da verificação para qualquer outra verificação incluída nesta política.

7. Na guia Notificações, ative ou desative mensagens de notificação sobre detecções de verificação. A configuração se
aplica a todas as verificações agendadas que você inclui nesta política.

8. Na guia Configurações comuns, defina qualquer uma destas opções:

• Opções de verificação
• Ações
• Alertas

Estas opções se aplicam a todas as verificações agendadas que você inclui nesta política.
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9. Clique em OK.

10. Para personalizar as verificações sob demanda executadas em computadores Mac, na página Política de proteção
contra vírus e spyware, em Config. do Mac, selecione Verifics. definidas pelo administrador.

11. Em Verificação sob demanda do administrador, clique em Editar.

12. Na guia Detalhes da verificação, em Verificar unidades e pastas, selecione os itens que deseja verificar.

Você também pode especificar ações para detecções de verificação e ativar ou desativar verificações dos arquivos
compactados.

13. Na guia Notificações, ative ou desative notificações para detecções.

Você também pode especificar a mensagem que aparece no cliente.

14. Clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Mac
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Mac
• Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma detecção
• Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Para personalizar verificações definidas pelo administrador para clientes
executados em computadores Linux
Convém personalizar verificações sob demanda ou agendadas para os clientes executados em computadores Linux.
Você pode definir opções para verificações de arquivos compactados e otimizar a verificação para o desempenho da
verificação ou do computador.

Para personalizar uma verificação definida pelo administrador para clientes executados em computadores
Linux

1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Linux, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Em Verificações agendadas, selecione a verificação agendada que deseja personalizar ou crie uma verificação
agendada.

• Em Verificação sob demanda do administrador, clique em Editar.

4. Na guia Detalhes da verificação, selecione Verificar todas as pastas ou especifique as pastas específicas que
você quer verificar.

5. Clique em Verificar todos os arquivos ou em Verificar apenas extensões selecionadas e especifique as
extensões que você quer verificar.

A partir da 14.3 RU1, a opção Verificar apenas extensões selecionadas não está disponível.

6. Na opção Verificar arquivos dentro de arquivos compactados, é possível reduzir o número de níveis para verificar
arquivos compactados. Se você reduzir o número de níveis, será possível melhorar o desempenho do computador-
cliente.

7. Selecione ou cancele a seleção de Verificar riscos à segurança.

8. Somente para as verificações agendadas, na guia Agendamento, defina qualquer uma das seguintes opções:

• Agendamento de verificação

 385



 

Você pode definir com que frequência as verificações serão executadas: diária, semanal ou mensalmente.
• Verificações agendadas perdidas

Você pode especificar um intervalo de repetição para verificações perdidas.

9. Na guia Ações, mude qualquer uma das ações de detecção.Consulte:

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection mediante uma detecção

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.

10. Na guia Notificações, ative ou desative uma notificação que aparecerá em computadores cliente quando a
verificação fizer uma detecção.Consulte:

Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

11. Clique em OK.

Mais informações

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Linux
• Como configurar as verificações agendadas executadas em computadores Linux
• Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma detecção
• Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Para escolher verificações aleatoriamente e melhorar o desempenho do
computador em ambientes virtualizados nos clientes Windows
Você pode optar por escolher aleatoriamente as verificações agendadas para melhorar o desempenho em computadores
cliente Windows. A escolha aleatória é importante em ambientes virtualizados.

Por exemplo, você pode agendar verificações para serem executadas às 20:00. Se você selecionar um intervalo de
quatro horas, as verificações nos computadores cliente serão iniciadas em um horário aleatório entre 20:00 e meia-noite.

Para escolher verificações aleatoriamente de modo a melhorar o desempenho do computador em
ambientes virtualizados

1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Config. do Windows, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Crie uma verificação agendada ou selecione uma verificação agendada existente para editar.

4. Na caixa de diálogo Adicionar verificação agendada ou Editar uma verificação agendada, clique na guia de
Agendamento.

5. Em Agendamento de verificação, selecione com que frequência a verificação deve ser executada.

6. Em Duração da verificação, selecione Verificar até e selecione o número de horas. O número de horas controla o
intervalo de tempo durante o qual as verificações são escolhidas aleatoriamente.

7. Lembre-se de ativar Escolher aleatoriamente o horário de início da verificação dentro deste período
(recomendado em máquinas virtuais).

8. Clique em OK.

9. Certifique-se de aplicar a política ao grupo que inclui os computadores que executam máquinas virtuais.

Mais informações

• Como ajustar verificações para melhorar o desempenho de computador
• Como configurar verificações agendadas executadas em computadores Windows
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Como modificar configurações de verificação global
É possível personalizar as configurações que se aplicam a todas as verificações de vírus e spyware executadas em seus
computadores cliente. Convém modificar essas opções para aumentar a segurança em seus computadores-cliente.

NOTE

Se você aumentar a proteção em seus computadores-cliente modificando essas opções, você poderá afetar o
desempenho do computador-cliente.

Para obter mais informações, consulte:

• Como gerenciar verificações em computadores cliente
• Como personalizar verificações de vírus e spyware

Para modificar configurações de verificação global
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Config. do Windows, Config. do Mac ou Config. do Linux, clique em Opções de verificação global .

3. Configure as opções para qualquer um dos seguintes sistemas operacionais:

Windows Para obter mais informações, consulte:
Opções de verificação global

Mac Para obter mais informações, consulte:
Opções de verificação global do Mac

Linux (a partir da versão 14.3 RU3)
Para obter mais informações, consulte:
Opções de verificação global do Linux

Insight O Insight permite que as verificações ignorem os arquivos em que a Symantec confia como sendo
bons (mais seguros) ou em que a comunidade confia como bons (menos seguros).

Bloodhound O Bloodhound isola e localiza as regiões lógicas de um arquivo para detectar um percentual alto de
vírus desconhecidos. O Bloodhound analisa então a lógica do programa quanto a comportamentos
típicos de vírus. Você pode especificar o nível de sensibilidade da detecção.

Senha para unidades de rede
mapeadas

Especifica se os clientes solicitarão ou não uma senha aos usuários quando verificarem unidades de
rede.

4. Clique em OK.

Para modificar o controle de logs e as configurações de notificações em
computadores Windows
Cada Política de proteção contra vírus e spyware inclui as opções que se aplicam a todas as verificações de vírus e
spyware que são executadas em computadores-cliente Windows.

Você pode definir as seguintes opções:

• Especificar um URL padrão que o Symantec Endpoint Protection usa quando repara um risco à segurança que alterou
uma home page do navegador.

• Especificar as opções de manuseio do log de riscos.
• Avisar os usuários quando as definições estiverem desatualizadas ou ausentes
• Excluir imagens virtuais de Auto-Protect ou das verificações definidas pelo administrador.

Para modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows
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1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Windows, clique em Diversos.

Especifique opções para Proteção do navegador de internet.

3. Na guia Manuseio de logs, defina as opções para a filtragem de eventos, retenção e agregação de logs.

4. Na guia Notificações, configure notificações globais.Consulte:

Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Windows

5. Clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar as notificações de vírus e spyware que aparecem nos computadores cliente

Para modificar as configurações de controle de logs em computadores Linux
Cada política de proteção contra vírus e spyware inclui configurações de controle de logs que são aplicadas a todas as
verificações de vírus e spyware executadas em computadores-cliente Linux. 

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível modificar as configurações de manuseio de logs para o cliente Linux.

Para registrar em log as configurações de controle de computadores Linux
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Linux, clique em Diversos.

3. Na guia Manuseio de logs, defina as opções para a filtragem de eventos, retenção e agregação de logs.

Mais informações

Como exibir logs

Personalização de configurações do Download Insight
Convém personalizar as configurações do Download Insight para diminuir as detecções de falsos positivos nos
computadores-cliente. Você pode alterar o nível de sensibilidade do Download Insight em relação aos dados de
reputação do arquivo usados para caracterizar os arquivos maliciosos. Você também poderá alterar as notificações que o
Download Insight exibirá nos computadores-cliente quando fizer uma detecção. Consulte:

• Como personalizar as verificações de vírus e spyware executadas em computadores Windows
• Como gerenciar detecções do Download Insight

Para personalizar as configurações do Download Insight
1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware e selecione Proteção de download.

2. Na guia Download Insight, certifique-se de que a opção Ativar o Download Insight para detectar possíveis riscos
em arquivos obtidos por download com base na reputação do arquivo esteja marcada.

Se o Auto-Protect estiver desativado, o Download Insight não funcionará mesmo ativado.

3. Mova o regulador da sensibilidade de arquivos maliciosos ao nível apropriado.

Se você definir o nível mais alto, o Download Insight detectará mais arquivos como maliciosos e menos arquivos
como não comprovados. Configurações mais altas, porém, retornam mais falsos positivos.

4. Marque as seguintes opções para usar como critérios adicionais para examinar arquivos não comprovados:

• Arquivos com x usuários ou menos
• Arquivos conhecidos pelos usuários por x dias ou menos

 388



 

Quando os arquivos não comprovados corresponderem a esses critérios, o Download Insight os detectará como
maliciosos.

5. Certifique-se de que Confiar automaticamente em qualquer arquivo obtido por download de um site confiável
da Internet ou intranet esteja selecionado.

6. Na guia Ações, em Arquivos maliciosos, especifique uma primeira ação e uma segunda ação.

7. Em Arquivos não comprovados, especifique a ação.

8. Na guia Notificações, especifique se uma mensagem deverá ser exibida nos computadores cliente quando o
Download Insight fizer uma detecção.

Você também pode personalizar o texto de um mensagem de aviso que aparecerá quando um usuário permitir um
arquivo que o Download Insight detectar.

9. Clique em OK.

Como alterar a ação do Symantec Endpoint Protection quando fizer uma
detecção
Você pode configurar a ação ou as ações que as verificações praticarão quando fizerem uma detecção. Cada verificação
tem seu próprio conjunto de ações, tais como Limpar, Colocar em quarentena, Excluir ou Ignorar (log apenas).

Em clientes Windows e Linux, cada categoria de detecção pode ser configurada com a primeira e a segunda ação no
caso de a primeira ação não ser possível.

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection tenta limpar um arquivo infectado por vírus. Se o Symantec Endpoint
Protection não puder limpar um arquivo, ele executará as seguintes ações:

• Move o arquivo para a quarentena no computador infectado e nega qualquer acesso ao arquivo.
• Registra o evento.

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection move qualquer arquivo infectado por riscos à segurança para a quarentena.

Se você configurar a ação para fazer registro em log apenas, por padrão se os usuários criarem ou salvarem arquivos
infectados, o Symantec Endpoint Protection os excluirá.

Em computadores Windows, você também pode configurar ações de correção para verificações do administrador, sob
demanda e do Auto-Protect do sistema de arquivos.

Você pode bloquear ações para que usuários não possam alterar a ação em computadores-cliente que usem essa
política.

WARNING

Para os riscos à segurança, use a ação de exclusão com cuidado. Em alguns casos, excluir riscos à segurança
pode prejudicar a funcionalidade dos aplicativos. Se você configurar o cliente para excluir os arquivos afetados
pelo risco à segurança, ele não poderá restaurá-los.

Para fazer backup dos arquivos afetados pelos riscos à segurança, use a ação Colocar em quarentena.

Para alterar a ação que o Symantec Endpoint Protection executa quando faz uma detecção
1. Opção 1: Para alterar a ação que o Symantec Endpoint Protection executa ao fazer uma detecção em clientes

Windows ou Linux, na política Proteção contra vírus e spyware, em Config. do Windows ou em Config. do Linux,
selecione a verificação (qualquer verificação do Auto-Protect, verificação de administrador ou verificação sob
demanda).

A partir da 14.3 RU1, não é mais possível configurar ações de detecção para o cliente Linux.
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2. Na guia Ações, em Detecção, selecione um tipo de malware ou risco à segurança.

Por padrão, cada subcategoria é automaticamente configurada para usar as ações que são definidas para a categoria
inteira.

NOTE

Em clientes Windows, as categorias mudam dinamicamente com o passar do tempo, enquanto a Symantec
obtém novas informações sobre riscos.

3. Para configurar ações para uma subcategoria apenas, execute uma das seguintes ações:

• Marque Sobrepor ações configuradas para malware e defina em seguida as ações para essa subcategoria
apenas.

NOTE

Pode haver uma única subcategoria em uma categoria, dependendo de como a Symantec classifica
riscos atualmente. Por exemplo, em Malware, pode haver uma única subcategoria chamada Vírus.

• Marque Sobrepor ações configuradas para riscos à segurança e depois defina as ações apenas para essa
subcategoria.

4. Em Ações para, selecione a primeira e a segunda ações que o software cliente executa ao detectar essa categoria
de vírus ou risco à segurança.

Para os riscos à segurança, use a ação de exclusão com cuidado. Em alguns casos, excluir riscos à segurança pode
prejudicar a funcionalidade dos aplicativos.

5. Repita essas etapas para cada categoria para a qual você deseja definir ações (vírus e riscos à segurança).

6. Quando terminar de configurar essa política, clique em OK.

7. Opção 2: Para alterar a ação que o Symantec Endpoint Protection executa quando faz uma detecção em clientes
Mac, na política Proteção contra vírus e spyware, em Config. do Mac, selecione Verifics. definidas pelo
administrador.

8. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para verificações agendadas, selecione a guia Configurações comuns.
• Para verificações sob demanda, na guia Verificações, em Verificação sob demanda do administrador, clique

em Editar.

9. Em Ações, marque qualquer uma das seguintes opções:

• Reparar automaticamente arquivos infectados
• Colocar em quarentena os arquivos que não puderem ser reparados

10. Para verificações sob demanda, clique em OK.

11. Quando terminar de configurar essa política, clique em OK.

Mais informações

• Como verificar a ação de verificação e de nova verificação de computadores identificados
• Para remover vírus e riscos à segurança

Para permitir que os usuários exibam o andamento da verificação e interajam
com as verificações em computadores de Windows
Você pode definir se a caixa de diálogo de andamento da verificação será exibida em computadores-cliente do Windows.
Se você permitir que a caixa de diálogo seja exibida em computadores-cliente, os usuários sempre terão permissão para
pausar ou adiar uma verificação definida pelo administrador.

 390



 

Quando você permitir que usuários exibam o andamento da verificação, um link aparecerá nas páginas principais da
interface do usuário do cliente para exibir o andamento da verificação da verificação atualmente em execução. Um link
para reprogramar a próxima verificação agendada aparece também.

Quando você permitir que os usuários exibam o andamento da verificação, as seguintes opções aparecerão nas páginas
principais da interface do usuário do cliente:

• Quando uma verificação for executada, o link da mensagem Verificação em andamento aparecerá.
O usuário pode clicar no link para exibir o andamento da verificação.

• Um link para reprogramar a próxima verificação agendada aparece também.

Você pode permitir que os usuários interrompam uma verificação por completo. Você pode também configurar as opções
para o usuário pausar ou atrasar as verificações.

Você pode permitir que o usuário execute as seguintes ações de verificação:

Pausar Quando o usuário pausa uma verificação, a caixa de diálogo Resultados da verificação permanece aberta,
aguardando que ele continue ou anule a verificação. Se o computador for desligado, a verificação pausada não
continuará.

Pausar
intermitentemente

Ao adiar uma verificação agendada, o usuário tem a opção de adiá-la por uma hora ou três horas. O número de
adiamentos é configurável. Quando uma verificação é pausada intermitentemente, a caixa de diálogo Resultados
da verificação é fechada. Ela reaparecerá quando o período de pausa intermitente se encerrar e a verificação for
reiniciada.

Interromper Quando o usuário interrompe a verificação, ela, em geral, para imediatamente. Se o usuário interrompe a
verificação enquanto o software-cliente verifica um arquivo compactado, a verificação não pára imediatamente.
Nesse caso, a verificação para assim que o arquivo compactado é verificado. As verificações interrompidas não são
reiniciadas.

As verificações pausadas são reiniciadas automaticamente após um período predeterminado.

NOTE

Os usuários podem interromper uma análise do Power Eraser, mas não podem pausá-la nem fazer uma pausa
intermitente.

Clique em Ajuda para obter mais informações sobre as opções usadas nesse procedimento.

Para permitir que os usuários exibam o andamento da verificação e interajam com as verificações em
computadores Windows
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1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Config. do Windows, clique em Verificações definidas pelo administrador.

3. Na guia Avançado, em Opções de andamento da verificação, selecione Mostrar andamento da verificação ou
Mostrar andamento da verificação se houver um risco detectado.

4. Para fechar automaticamente o indicador de andamento quando a verificação for concluída, selecione Fechar a
janela de andamento da verificação após a conclusão.

5. Selecione Permitir que o usuário interrompa a verificação.

6. Clique em Opções de pausa.

7. Na caixa de diálogo Opções de pausa de verificação, proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para limitar o tempo para a pausa de uma verificação, marque Limitar o tempo de pausa da verificação e digite
um número de minutos. A faixa é de 3 a 180.

• Para limitar o número de vezes que o usuário pode atrasar (ou pausar intermitentemente) uma verificação, na
caixa Número máximo de suspensões, digite um número entre 1 e 8.

• Por padrão, um usuário pode atrasar a verificação por uma hora. Para alterar esse limite para três horas, marque
Permitir que os usuários suspendam a verificação por 3 horas.

8. Clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar verificações em computadores cliente

Para configurar notificações da Central de Segurança do Windows em conjunto
com clientes do Symantec Endpoint Protection
Você pode usar Política de proteção contra vírus e spyware para definir as configurações da Central de Segurança do
Windows em seus computadores-cliente que executam o Windows XP ou Service Pack 3. Consulte: 

Como personalizar verificações definidas pelo administrador em clientes executados em computadores Windows

NOTE

Você pode configurar todas as opções da Central de Segurança do Windows em seus computadores-cliente
que executam somente o Windows XP SP3. Você somente pode configurar a opção Exibir uma mensagem da
Central de Segurança do Windows quando as definições estiverem desatualizadas ou no Windows Vista e
no Windows 7 e posteriores.
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Table 127: Opções para configurar como a Central de Segurança do Windows funciona com o cliente

Opção Descrição Quando usar

Desativar a Central de
Segurança do Windows

Permite desativar permanente ou temporariamente
a Central de Segurança do Windows nos
computadores-cliente.
Opções disponíveis:
• Nunca. A Central de Segurança do Windows

está sempre ativada no computador-cliente.
• Uma vez. A Central de Segurança do Windows

é desativada apenas uma vez. Se um usuário o
ativar, não será desativado novamente.

• Sempre. O Windows Security Center é
desativado permanentemente no computador
cliente. Se um usuário o ativar, será desativado
imediatamente.

• Restaurar. A Central de Segurança do Windows
será ativada caso tenha sido previamente
desativada pela política de proteção contra vírus
e spyware.

Desative a Central de Segurança do Windows
permanentemente se você não quiser que seus
usuários de cliente recebam alertas de segurança
que ele fornece. Os usuários do cliente ainda podem
receber alertas do Symantec Endpoint Protection.
Ative a Central de Segurança do Windows
permanentemente se você quiser que os usuários
do cliente recebam alertas de segurança que
ele fornece. Você pode configurar a Central de
Segurança do Windows para exibir alertas do
Symantec Endpoint Protection.

Exibir alertas de
antivírus na Central de
Segurança do Windows

Permite definir que os alertas de antivírus do cliente
do Symantec Endpoint Protection apareçam na área
de notificação do Windows.

Ative esta configuração se desejar que seus
usuários recebam alertas do Symantec Endpoint
Protection com outros alertas de segurança na área
de notificação do Windows de seus computadores.

Exibir uma mensagem
da Central de
Segurança do
Windows quando as
definições estiverem
desatualizadas

Permite definir o número de dias depois dos quais
a Central de Segurança do Windows considera as
definições desatualizadas. Por padrão, a Central de
Segurança do Windows envia esta mensagem após
30 dias.

Defina esta opção se deseja que a Central de
Segurança do Windows notifique os usuários do
cliente sobre definições desatualizadas com mais
frequência do que o tempo padrão (30 dias).

Note: Em computadores-cliente, o Symantec
Endpoint Protection faz a verificação a cada 15
minutos, comparando o tempo de desatualização,
a data das definições e a data atual. Em geral,
nenhum status de desatualização é relatado à
Central de Segurança, pois as definições costumam
ser atualizadas automaticamente. Se você atualizar
as definições manualmente, talvez precise aguardar
até 15 minutos para exibir um status exato na
Central de Segurança do Windows.

Como configurar a Central de Segurança do Windows para trabalhar com clientes do Symantec Endpoint
Protection

1. No console, abra uma política de proteção contra vírus e spyware.

2. Em Configurações do Windows, clique em Diversos.

3. Na guia Configurações diversas, especifique as opções para a Central de Segurança do Windows.

4. Clique em OK.

Como enviar a telemetria do Symantec Endpoint Protection para
melhorar a segurança
Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:
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• Introdução
• Finalidade
• Como ativar a coleta de telemetria
• Perguntas frequentes sobre telemetria
• Desempenho, dimensionamento e implementação

Introdução

A telemetria, também conhecida como envios ou coleta de dados, coleta informações para melhorar a postura de
segurança da sua rede e para melhorar a experiência do produto. A telemetria coleta amplamente os seguintes tipos de
informações:

• Ambiente do sistema, incluindo detalhes do hardware e do software
• Erros do produto e eventos relacionados
• Eficácia da configuração do produto

Os dados coletados são enviados à Symantec.

NOTE

Os dados que a telemetria da Symantec coleta podem incluir elementos pseudoanônimos que não são
diretamente identificáveis. A Symantec não precisa nem busca usar dados de telemetria para identificar
usuários individualmente.

Finalidade

A Symantec usa as informações para analisar e melhorar a experiência do produto para os clientes.

• O Suporte da Symantec usa telemetria.
• A Symantec usa a telemetria para obter informações sobre o cenário de ameaças e como parte do programa Insight

sobre riscos.

Como ativar a coleta de telemetria

A Symantec reúne dados de telemetria do servidor de gerenciamento e do cliente do Symantec Endpoint Protection.

No entanto, talvez seja preciso desativar os envios de telemetria em resposta a problemas de largura de banda da rede
ou a restrições nos dados que saem do cliente. Você pode verificar o log de atividades do cliente para exibir a atividade
dos envios e monitorar seu uso da largura de banda.

Para ativar ou desativar a coleta de telemetria do servidor de gerenciamento

1. Ative ou desative a opção Enviar dados pseudoanônimos à Symantec para receber informações sobre proteção
contra ameaças aprimorada da coleta de dados do servidor.
– No console de gerenciamento, acesse Admin > Servidores > Site local > Propriedades do site > Coleta de

dados e altere a opção.
NOTE

Durante a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager, você também pode alterar a opção de
coleta de dados do servidor.
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Para ativar ou desativar os envios de telemetria do cliente

1. Ative ou desative a opção Enviar dados pseudoanônimos à Symantec para receber informações sobre proteção
contra ameaças aprimorada dos envios do cliente. Você pode alterar essa opção no nível do grupo no console de
gerenciamento ou em um único cliente na interface de usuário do cliente.
– No console de gerenciamento, acesse a guia Clientes > Políticas. No painel Configurações, selecione

Configurações de comunicações externas > Envios.
– Na interface de usuário do cliente, acesse Alterar configurações > Gerenciamento do cliente > Definir

configurações > Envios.
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Cada cliente na empresa pertence a um grupo. Um grupo tem sua própria política. Em alguns casos, um grupo é
configurado para herdar a política de seu grupo pai. Uma vez que os envios do cliente são uma configuração em nível de
grupo, certifique-se de aplicar a definição conforme o necessário a todos os grupos.
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NOTE

Se você desativar envios e bloquear a configuração, o usuário não poderá configurar clientes no grupo para
fazer envios. Se você ativar a opção, selecionar tipos de envio e bloquear a configuração, o usuário não poderá
desativar os envios. Se você não bloquear a configuração, o usuário poderá mudar a configuração, incluindo os
tipos de envio em Mais opções.

A Symantec recomenda que você envie informações de ameaças para ajudá-la a fornecer a melhor proteção contra
ameaças.

Perguntas frequentes sobre telemetria

Que tipos de informações o Symantec Endpoint Protection coleta?

Para obter mais informações, consulte:

Privacidade e proteção de dados

A tabela a seguir descreve o tipo de informação que o Symantec Endpoint Protection coleta.
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Table 128: Mais detalhes sobre os tipos de informações que o Symantec Endpoint Protection coleta

Tipo Mais detalhes

Configuração do software, detalhes do
produto e status da instalação

Inclui informações sobre políticas de Proteção contra vírus e spyware:
• Configurações do Bloodhound

Se Bloodhound está ativado ou desativado e se o nível é automático ou agressivo.
(Política de Proteção contra vírus e spyware > Opções de verificação globais)

• Configurações do Download Insight
Se Download Insight está ativado ou desativado, e quais são as configurações
do Download Insight, incluindo o nível de sensibilidade e o limite da prevalência.
(Política de Proteção contra vírus e spyware > Proteção de download)

• Configurações do Auto-Protect
Quais sobreposições estão configuradas para o malware ou os riscos à segurança.
(Política de Proteção contra vírus e spyware > Auto-Protect)

Inclui informações sobre os 20 grupos principais com o maior número de clientes. Para
cada grupo, o primeiro local, tipicamente o local padrão, está selecionado para enviar
as informações.
Tipicamente, as informações incluem:
• Modo do cliente: se o cliente usa o controle do servidor, o controle do cliente, o

modo misto ou nenhum dado encontrado
• Modo de instalação por envio/pull: se o cliente obtém ou solicita políticas do

servidor
• Aprendizagem de aplicativo ativada ou desativada
• Intervalo de pulsação em minutos
• Upload de eventos críticos ativado ou desativado
• Download aleatório ativado ou desativado; janela de escolha aleatória em minutos
• Se o cliente utiliza as últimas configurações de grupo usadas ou o último modo do

grupo usado
• Se o cliente faz envios da detecção e de que tipo, como detecções antivírus,

reputação do arquivo ou SONAR
• Se a Integridade do host está ativada no cliente
• O número de domínios.
• O número total de grupos em todos os domínios, que é mostrado em

aproximações, como < 1500. Mais de 3.000 é enviado como >/= 3000
• A extensão máxima do grupo entre todos os domínios
• A contagem do número total de clientes
• O número de clientes em modo computador
• O número de clientes em modo usuário
• O número de clientes em grupos de unidade organizacional (UO)

Status da licença, informações dos direitos
da licença, ID da licença e uso da licença

N/D

Nome de dispositivo, tipo, versão do SO,
idioma, local, tipo e versão do navegador,
endereço IP e ID

N/D

Hardware do dispositivo, software e
inventário do aplicativo

A base de dados do servidor envia informações agregadas sobre o hardware do
cliente. As informações incluem CPU, RAM e espaço em disco livre no disco de
instalação do Symantec Endpoint Protection.

 398



 

Tipo Mais detalhes

Configurações de acesso do aplicativo e
do banco de dados, requisitos da política e
status da conformidade com as políticas, e
logs da falha da exceção do aplicativo e do
fluxo de trabalho

Inclui o número de regras para entradas de log administrativas do sistema. Também
envia o número de entradas de log, assim como o número de dias até que as entradas
de log expirem para os seguintes logs de bancos de dados:
• Log administrativo do sistema
• Log de atividade entre o cliente e o servidor
• Log de auditoria
• Log de atividades do servidor do sistema
Inclui qualquer evento de falha da replicação do servidor, como falha da replicação ou
as versões do banco de dados que não são correspondentes.

Informações associadas a possíveis
ameaças, incluindo as informações de
evento de segurança do cliente, o endereço
IP, o ID do usuário, caminho; as informações
do dispositivo, como nome e status do
dispositivo; os arquivos obtidos por download
e as ações de arquivo

N/D

Informações da reputação do arquivo e do
aplicativo, incluindo downloads do arquivo,
ações e informações do aplicativo em
execução e envios de malware

Dados de reputação do arquivo são informações sobre os arquivos que são detectadas
com base em sua reputação.
• Esses envios contribuem com o banco de dados de reputação do Symantec Insight

e a ajudam a proteger seus computadores dos riscos novos e emergentes.
As informações incluem o hash do arquivo, o hash do IP do cliente, o endereço IP
de onde o arquivo foi obtido por download, o tamanho do arquivo e a pontuação da
reputação do arquivo.

Logs da falha da exceção e do fluxo de
trabalho do aplicativo

N/D

As informações pessoais fornecidas durante
a configuração do serviço ou de outro
atendimento técnico subsequente

N/D

Informações de licenciamento, como nome,
versão, idioma e dados de direitos de
licenciamento

N/D

Uso das tecnologias de proteção incluídas
no SEP

Inclui informações sobre os 20 grupos principais com o maior número de clientes. Para
cada grupo, o primeiro local, tipicamente o local padrão, está selecionado para enviar
as informações.
As informações incluem:
• O número de clientes que têm uma tecnologia de proteção particular ativada ou

desativada.
• O número e o tipo (como Quarentena, Somente log, Limpar, etc) das primeiras e

segundas ações para detecções pelas tecnologias de proteção que estão ativadas.
O Symantec Endpoint Protection Manager envia o número de políticas compartilhadas
de cada tipo dentro do seu banco de dados, que é igual ao número de políticas padrão
mais o número de políticas personalizadas. As informações incluem:
• O número de domínios
• O número de cada uma das seguintes políticas compartilhadas:

– Políticas de proteção contra vírus e spyware
– Políticas de firewall
– Políticas de prevenção contra intrusões
– Políticas de controle de dispositivos e aplicativos
– Políticas do LiveUpdate
– políticas de integridade do host

• O número de assinaturas personalizadas da prevenção contra intrusões
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Tipo Mais detalhes

Informações descrevendo as configurações
do SEP, como informações do sistema
operacional, especificidades de configuração
do software e hardware do servidor, nome
da CPU, tamanho da memória, versão
do software e recursos para os pacotes
instalados

Inclui informações do servidor, como:
• Número de parceiros de replicação
• Se os dados de log estão replicados
• Se os dados do conteúdo estão replicados
Inclui as versões do tipo de sistema operacional e de kernel do Linux, mais uma
contagem do número de clientes com essa configuração.
Inclui a informações da agregação no banco de dados do Symantec Endpoint
Protection Manager sobre o estado operacional do cliente Symantec Endpoint
Protection, incluindo contagens dos seguintes:
• Total de clientes
• Clientes de tamanho reduzido
• Clientes de tamanho padrão
• Clientes com EWF ativado
• Clientes com FBWF ativado
• Clientes com UWF ativado
• Clientes do hipervisor Microsoft
• Clientes do hipervisor VMware
• Clientes do hipervisor Citrix
• Clientes desconhecidos do hipervisor
Envia o número aproximado de revisões de LiveUpdate, por exemplo, < 30.

Informações sobre possíveis riscos à
segurança, arquivos executáveis portáteis e
arquivos com conteúdo executável que são
identificados como malware e que podem
conter informações pessoais, inclusive
informações sobre as ações tomadas por
tais arquivos no momento da instalação

Inclui o seguinte:
• Detecções antivírus (somente Windows e Mac)

Informações sobre detecções da verificação de vírus e spyware. O tipo de
informações que os clientes enviam inclui o hash do arquivo, o hash do IP do
cliente, as assinaturas do antivírus, o URL do invasor, etc.

• Detecções heurísticas avançadas do antivírus (somente Windows)
As informações sobre as possíveis ameaças detectadas pelo Bloodhound e
por outras heurísticas de verificação de vírus e spyware. Essas detecções
são silenciosas e não aparecem no log de riscos. As informações sobre essas
detecções são usadas para fins de análise estatística.

• Detecções do SONAR (somente Windows)
Informações sobre as ameaças que o SONAR detecta, que incluem detecções de
alto ou baixo risco, eventos de alteração de sistema e comportamento suspeito dos
aplicativos confiáveis.

Também inclui dados do processo, como:
• As detecções heurísticas do SONAR (Windows somente) são silenciosas e não

aparecem no log de riscos. Estas informações são usadas para análise estatística.
Os tipos de informações que os clientes enviam tipicamente incluem atributos da
detecção, como os seguintes:
– Processos ocultos
– Processos de espaço ocupado pequeno
– Comportamento de registro de teclas ou captura de tela
– Desativação do comportamento do produto de segurança
– Carimbos de data e hora da detecção
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Tipo Mais detalhes

Informação relativa à atividade da rede, que
inclui os URLs acessados e as informações
agregadas nas conexões de rede (por
exemplo, nome do host, endereço IP e
informações estatísticas sobre uma conexão
de rede)

Inclui o seguinte:
• Eventos de detecção da rede (Windows e Mac somente)

Informações sobre detecções pelo mecanismo IPS (prevenção contra intrusões).
As informações que os clientes enviam incluem o hash do IP do cliente, o URL do
invasor, o carimbo de hora da detecção, o endereço IP do invasor, a assinatura
IPS, etc.

• Eventos de detecção do navegador (Windows somente)
Todos os URLs digitados na barra de endereços do navegador, clicados ou
conectados para fazer o download.
Os clientes também enviam metadados sobre o seguinte:
– Cada conexão de rede, incluindo endereços IP, números de porta, nomes de

host, aplicativos que iniciam conexões, protocolos, tempos de conexão, número
de bytes por conexão.

– Todas as atividades de transferência de arquivos entre os dispositivos, incluindo
identificação do dispositivo, tempo de transferência, protocolo, atributos do
arquivo (tipo, nome, caminho, tamanho) e o SHA-256 do conteúdo.

Informações do status com relação à
instalação e operação do SEP, que poderão
conter informações pessoais somente se tais
informações estiverem incluídas no nome
do arquivo ou pasta encontrado pelo SEP
no momento da instalação ou erro, e indica
para a Symantec se a instalação do SEP foi
concluída com êxito, bem como se o SEP
encontrou um erro

N/D

Informações pseudoanônimas gerais,
estatísticas e de status

N/D

Como eu sei que meus clientes Symantec Endpoint Protection estão fazendo envios de telemetria?

Verifique o log de atividades do cliente para exibir eventos de envio. Se o log não contiver eventos de envio atuais,
verifique o seguinte:

• Certifique-se de que os envios do cliente estejam ativados.
• Se você usa servidor proxy, verifique as exceções do proxy. Consulte:

Posso especificar um servidor proxy para envios do cliente?
• Verificar a conectividade aos servidores da Symantec. Consulte o artigo da Base de conhecimento:

https://knowledge.broadcom.com/external/article/154500
• Verifique para ter certeza de que os clientes têm o conteúdo atual do LiveUpdate.

O Symantec Endpoint Protection usa um arquivo de dados de controle do envio (SCD, Submission Control Data). A
Symantec publica o arquivo SCD e o inclui como parte de um pacote do LiveUpdate. Cada produto da Symantec tem
seu próprio arquivo SCD. O arquivo SCD controla as seguintes configurações:
– Quantos envios um cliente pode fazer por dia
– Quanto tempo de espera antes que o software-cliente tente enviar novamente
– Quantas vezes foram feitas novas tentativas de envios que falharam
– Qual endereço IP do servidor Symantec Security Response recebe os envios

Se o arquivo SCD tornar-se desatualizado, os clientes interromperão o envio. A Symantec considerará o arquivo SCD
desatualizado quando um computador-cliente não tiver recuperado o conteúdo do LiveUpdate em sete dias. O cliente
interromperá os envios após 14 dias.
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Se os clientes interromperem a transmissão de envios, o software cliente não coletará as informações nem as enviará
depois. Quando os clientes reiniciarem a transmissão dos envios, enviarão apenas as informações sobre os eventos que
ocorrerem depois do reinício da transmissão.

Posso cancelar o envio da telemetria?

Sim, você pode cancelar. Você pode modificar as opções da coleta de dados do servidor ou dos envios do cliente nas
interfaces de usuário do servidor. Contudo, a Symantec recomenda que você ative tanta telemetria quanto possível para
melhorar a segurança de sua rede.

Desempenho, dimensionamento e implementação

Quanta largura de banda a telemetria consome?

O Symantec Endpoint Protection regula os envios do computador-cliente para minimizar qualquer efeito em sua rede. O
Symantec Endpoint Protection regula envios das seguintes maneiras:

• Os computadores-cliente somente enviarão amostras quando o computador estiver ocioso. O envio em período
ocioso ajuda a escolher aleatoriamente o tráfego de envio através da rede.

• Os computadores-cliente enviam amostras somente para arquivos exclusivos. Se a Symantec já conhecer o arquivo,
o computador-cliente não enviará as informações.

NOTE

O tamanho dos dados desses envios é muito insignificante. Por exemplo, os envios do antivírus não excedem
tipicamente 4 KB, e, de maneira semelhante, os envios do IPS são aproximadamente 32 KB em tamanho.

Posso especificar um servidor proxy para envios do cliente?

Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para usar um servidor proxy para envios e outras
comunicações externas que seus clientes Windows usam. Se seus computadores-cliente usarem um proxy com
autenticação, talvez seja preciso especificar exceções para URLs da Symantec em sua configuração do servidor proxy.
As exceções permitem que seus computadores-cliente comuniquem-se com o Symantec Insight e com outros sites
importantes da Symantec.

Para obter mais detalhes sobre o proxy, consulte:

Como especificar um servidor proxy para envios do cliente e outras comunicações externas

Para aprender mais sobre as exceções para URLs da Symantec, consulte:

Required exclusions for proxy servers to allow Endpoint Protection to connect to reputation and licensing servers (em
inglês)

Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua
importância para a segurança da rede
Por padrão, clientes Symantec Endpoint Protection e Symantec Endpoint Protection Manager enviam alguns tipos de
informações pseudoanônimas à Symantec. Os clientes podem também enviar dados não pseudoanônimos à Symantec
para obter análise personalizada. Você pode controlar se seus clientes ou o Symantec Endpoint Protection Manager
enviam informações ou não.

Os dados do servidor e os envios do cliente são críticos para a melhora da segurança de sua rede.

Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:
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• O que é a coleta de dados do servidor?
• O que são envios pseudoanônimos do cliente?
• O que são envios não pseudoanônimos do cliente?
• Preocupações com a privacidade
• Preocupações sobre o uso da largura de banda

O que é a coleta de dados do servidor?

Os dados do servidor fazem parte das informações que ajudam a Symantec a medir e melhorar a eficácia de tecnologias
de detecção.

O Symantec Endpoint Protection Manager envia os seguintes tipos de informações pseudoanônimas à Symantec:

• Informações de licenciamento, o que inclui nome, versão, idioma e dados de direito de licenciamento
• Uso dos recursos de proteção do Symantec Endpoint Protection
• Informações sobre a configuração do Symantec Endpoint Protection. As informações incluem as informações do

sistema operacional, a configuração do hardware e do software do servidor, o tamanho da CPU, o tamanho de
memória e a versão e os recursos do software para pacotes instalados

Você pode mudar a configuração dos envios do servidor durante a instalação ou mudar a configuração na guia
Propriedades do site > Coleta de dados do console do servidor.

NOTE

A Symantec recomenda sempre que você mantenha a coleta de dados do servidor ativada.

O que são envios pseudoanônimos do cliente?

Os clientes Symantec Endpoint Protection enviam automaticamente informações pseudoanônimas sobre detecções, rede
e configuração ao Symantec Security Response. A Symantec usa essas informações pseudoanônimas para enfrentar
ameaças novas e em mudança, assim como para melhorar o desempenho do produto. Dados pseudoanônimos não são
identificados diretamente a um usuário específico.

As informações de detecção que os clientes enviam incluem informações sobre detecções de antivírus, prevenção contra
intrusões, SONAR e detecções da reputação do arquivo.

NOTE

Os envios do cliente Mac não incluem o SONAR nem os envios de reputação de arquivos. Os clientes Linux
não suportam nenhum envio do cliente.

As informações pseudoanônimas que os clientes enviam à Symantec beneficiam você com:

• O aumento da segurança de sua rede
• A otimização do desempenho de produto

Em alguns casos, porém, talvez você queira impedir que seus clientes enviem tais informações. Por exemplo, suas
políticas corporativas podem impedir que seus computadores cliente enviem quaisquer informações da rede a entidades
exteriores. Você pode desativar um único tipo de envio, como o envio de informações da rede, em vez de desativar todos
os tipos de envios de clientes.

NOTE

A Symantec recomenda que você mantenha sempre os envios de clientes ativados. Desativar os envios pode
interferir na resolução rápida das detecções de falso positivo nos aplicativos usados exclusivamente em sua
organização. Sem informações sobre o malware na sua organização, a resposta do produto e da Symantec às
ameaças podem levar muito mais tempo.

Para obter mais informações, consulte:
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• Como gerenciar os dados pseudoanônimos ou não pseudoanônimos que os clientes enviam à Symantec
• Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos

O que são envios não pseudoanônimos do cliente?

Você pode escolher enviar informações não pseudoanônimas do cliente à Symantec. Esse tipo de informação fornece
insights sobre seus desafios da segurança que ajudam a Symantec a recomendar soluções personalizadas.

• Você deve usar essa opção somente se participa de um programa patrocinado pela Symantec que lhe fornece análise
personalizada.

• A opção é desativada por padrão.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar os dados pseudoanônimos ou não pseudoanônimos que os clientes enviam à Symantec

Preocupações com a privacidade

A Symantec faz o possível para tornar pseudoanônimos os dados de envio do cliente.

• Somente arquivos executáveis suspeitos são enviados.
• Os nomes de usuário são removidos dos nomes de caminho.
• Os computadores e as empresas são identificados por valores originais pseudoanonimizados.
• Os endereços IP são usados para o local geográfico e então descartados.

Para obter mais informações sobre a privacidade, consulte o seguinte documento:

Declaração de privacidade

Preocupações sobre o uso da largura de banda

O Symantec Endpoint Protection minimiza o impacto dos envios de clientes na largura de banda de sua rede.

Você pode verificar o log de atividades do cliente para exibir os tipos de envio que seus computadores cliente enviam e
monitorar o uso da largura de banda.Consulte:

• Como o Symantec Endpoint Protection minimiza o impacto dos envios de clientes na largura de banda de sua rede
• Como exibir logs

Como gerenciar os dados pseudoanônimos ou não pseudoanônimos que os
clientes enviam à Symantec
O Symantec Endpoint Protection pode proteger computadores enviando informações pseudoanônimas sobre detecções
à Symantec. A Symantec usa essas informações para abordar ameaças novas e em mudança. Todos os dados que
você envia melhoram a capacidade da Symantec de responder às ameaças e personalizar a proteção para seus
computadores. A Symantec recomenda que você envie todas as informações de detecção possíveis. Consulte:

Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a segurança da rede

Os computadores cliente enviam pseudoanonimamente as informações sobre detecções. Você pode especificar os tipos
de detecções para as quais os clientes enviam informações. Os dados que a telemetria da Symantec coleta podem incluir
elementos pseudoanônimos que não são diretamente identificáveis. A Symantec não precisa nem busca usar dados de
telemetria para identificar usuários individualmente.

NOTE

Os envios do cliente Mac não incluem o SONAR nem os envios de reputação de arquivos. Os clientes Linux
não suportam nenhum envio do cliente.
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Para mudar configurações de envio do cliente
1. No console, selecione Clientes e clique na guia Políticas.

2. No painel Configurações, clique em Configurações de comunicações externas.

3. Selecione a guia Envios de clientes.

4. Ative ou desative a opção Enviar dados pseudoanônimos à Symantec para receber informações sobre proteção
contra ameaças aprimorada.

5. Selecione Mais opções se você quer ativar ou desativar tipos específicos de envio, como reputação do arquivo.

6. Se você participa de um programa de análise personalizada patrocinado pela Symantec, selecione Enviar dados
identificáveis de cliente à Symantec para análise personalizada.

WARNING

Essa opção envia informações não pseudoanônimas à Symantec. Use essa opção somente se você
participa de um programa patrocinado pela Symantec e quer compartilhar dados de cliente identificáveis
com a Symantec.

7. Selecione OK.

NOTE

Em clientes Mac, você também pode desativar envios de ping do IPS. Veja o seguinte artigo:

How to disable IPS data submission on Symantec Endpoint Protection for Mac clients (em inglês)

Como o Symantec Endpoint Protection minimiza o impacto dos envios de
clientes na largura de banda de sua rede.
O Symantec Endpoint Protection regula envios do computador-cliente para minimizar qualquer efeito em sua rede. O
Symantec Endpoint Protection regula os envios das seguintes maneiras:

• Os computadores-cliente somente enviarão amostras quando o computador estiver ocioso. O envio em período
ocioso ajuda a escolher aleatoriamente o tráfego de envio através da rede.

• Os computadores-cliente enviam amostras somente para arquivos exclusivos. Se a Symantec já conhecer o arquivo,
o computador-cliente não enviará as informações.

• O Symantec Endpoint Protection usa um arquivo de dados de controle de envio (SCD, Submission Control Data). A
Symantec publica o arquivo SCD e o inclui como parte de um pacote do LiveUpdate. Cada produto da Symantec tem
seu próprio arquivo SCD.

O arquivo SCD controla as seguintes configurações:

• Quantos envios um cliente pode fazer por dia
• Quanto tempo de espera antes que o software-cliente tente enviar novamente
• Quantas vezes foram feitas novas tentativas de envios que falharam
• Que endereço IP do servidor Symantec Security Response recebe o envio

Se o arquivo SCD tornar-se desatualizado, os clientes interromperão o envio. A Symantec considera o arquivo SCD
desatualizado quando um computador-cliente não tiver recuperado o conteúdo do LiveUpdate em sete dias. O cliente
interromperá os envios após 14 dias.

Se os clientes interromperem a transmissão de envios, o software cliente não coletará as informações nem as enviará
depois. Quando os clientes reiniciarem a transmissão dos envios, enviarão apenas as informações sobre os eventos que
ocorrerem depois do reinício da transmissão.

Mais informações

Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a segurança da rede
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Como especificar um servidor proxy para envios do cliente e outras
comunicações externas
Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para usar um servidor proxy para envios e outras
comunicações externas que seus clientes Windows usam.

NOTE

Se seus computadores-cliente usarem um proxy com autenticação, talvez seja preciso especificar
exceções para URLs da Symantec em sua configuração do servidor proxy. As exceções permitem que seus
computadores-cliente comuniquem-se com o Symantec Insight e com outros sites importantes da Symantec.

Você precisará incluir exceções para URLs da Symantec em suas configurações do servidor proxy se usar as seguintes
opções de configuração do proxy:

• Você usa um servidor proxy com autenticação.
• Você seleciona a opção Usar um servidor proxy especificado pelo meu navegador cliente na caixa de diálogo

Comunicação externa do Symantec Endpoint Protection Manager.
• Use detecção e configuração automática nas Opções da Internet do seu navegador.

Você não precisará especificar exceções para URLs da Symantec em suas configurações do servidor proxy se não usar
detecção ou configuração automática. Você deve selecionar Usar configurações personalizadas de proxy na caixa de
diálogo Comunicação externa e então especificar as configurações de autenticação.

Para especificar um servidor proxy para envios do cliente e outras comunicações externas
1. No console, na página Clientes, selecione o grupo e clique em seguida em Políticas.

2. Em Configurações ou Configurações especificas de local, clique em Comunicações externas.

3. Na guia Servidor proxy (Windows), em Configuração de proxy HTTPS, selecione Usar configurações
personalizadas de proxy.

4. Digite as informações sobre o servidor proxy que seus clientes usam. Consulte a ajuda online para obter mais
informações sobre as opções.

5. Clique em OK.

Para obter informações sobre exceções recomendadas, consulte os seguintes artigos:

• How to test connectivity to Insight and Symantec licensing servers (em inglês)
• Required exclusions for proxy servers to allow Symantec Endpoint Protection to connect to Symantec reputation and

licensing servers (em inglês)

Mais informações

• Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a segurança da rede
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Como gerenciar o SONAR
O SONAR faz parte da Proteção proativa contra ameaças em seus computadores cliente e da política de Proteção contra
vírus e spyware no Symantec Endpoint Protection Manager. 
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Table 129: Como gerenciar o SONAR

Tarefa Descrição

Saiba como o SONAR funciona Saiba como o SONAR detecta ameaças desconhecidas. Informações sobre como o SONAR
funciona podem ajudá-lo a tomar decisões sobre como usar o SONAR em sua rede de
segurança.Consulte:
Sobre o SONAR

Verificar se o SONAR está
ativado

Para fornecer a mais completa proteção para seu computador-cliente, você deve ativar o SONAR.
O SONAR interopera com alguns outros recursos do Symantec Endpoint Protection. O SONAR
exige o Auto-Protect.
Você pode usar a guia Clientes para verificar se a Proteção proativa contra ameaças está ativada
em seus computadores-cliente. Consulte:
Como ajustar as configurações do SONAR em seus computadores cliente

Verificar as configurações
padrão do SONAR

As configurações do SONAR fazem parte de uma política de proteção contra vírus e
spyware.Consulte:
Sobre as configurações padrão de verificação da Política de proteção contra vírus e spyware

Certificar-se de que as
pesquisas do Insight estejam
ativadas

O SONAR usa dados de reputação, além de heurística, para fazer detecções. Se você desativar
as Pesquisas do Insight, o SONAR fará detecções usando somente a heurística. A taxa de falsos
positivos poderá aumentar, e a proteção que o SONAR fornece será limitada.
Ative ou desative as Pesquisas do Insight na caixa de diálogo Envios.Consulte:
Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a
segurança da rede

Monitorar eventos do SONAR
para procurar detecções de
falsos positivos

Você pode usar o log do SONAR para monitorar eventos.
Você também pode exibir o relatório de resultados de Detecção do SONAR (em Relatórios de
risco) para exibir informações sobre detecções.Consulte:
• Monitoramento de resultados de detecção do SONAR para procurar falsos positivos
• Monitoração da proteção de endpoints

Ajustar configurações do
SONAR

Você pode alterar a ação de detecção para alguns tipos de ameaças que o SONAR detecta.
Convém alterar a ação de detecção para reduzir detecções de falsos positivos.
Convém também ativar ou desativar notificações para detecções heurísticas de alto ou baixo
risco.Consulte:
• Como ajustar as configurações do SONAR em seus computadores cliente
• Como controlar e impedir as detecções de falsos positivos do SONAR

Impedir que o SONAR detecte
os aplicativos que você sabe
que são seguros

O SONAR pode detectar os arquivos ou aplicativos que você deseja executar em seus
computadores-cliente. É possível usar uma política de exceções para especificar exceções para
arquivos, pastas ou aplicativos específicos que você deseja permitir. Para os itens que o SONAR
coloca em quarentena, é possível criar uma exceção para o item em quarentena do log do SONAR.
Também recomenda-se definir as ações do SONAR para registrar em log e permitir detecções.
Você pode usar a aprendizagem de aplicativo para que o Symantec Endpoint Protection saiba
quais são os aplicativos legítimos em seu computador-cliente. Depois que o Symantec Endpoint
Protection sabe quais os aplicativos você usa em sua rede, é possível mudar a ação do SONAR
para Quarentena.

Note: Se você definir a ação para detecções de alto risco como somente registrar em log, poderá
permitir possíveis ameaças em seu computador-cliente.

Para obter mais informações, consulte:
Como controlar e impedir as detecções de falsos positivos do SONAR

Impedir que o SONAR examine
alguns aplicativos

Em alguns casos, um aplicativo poderá tornar-se instável ou não poder ser executado quando
o SONAR introduzir um código no aplicativo para examiná-lo. Você pode criar uma exceção de
arquivo, pasta ou aplicativo para o aplicativo.Consulte:
Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
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Tarefa Descrição

Gerenciar a maneira como o
SONAR detecta os aplicativos
que fazem alterações no DNS
ou no arquivo do host

Você pode usar as configurações de política do SONAR para ajustar globalmente a forma como
o SONAR gerencia detecções de alterações de DNS ou de arquivo do host. Você pode usar a
Política de exceções para configurar exceções para aplicativos específicos. Consulte:
• Como ajustar as configurações do SONAR em seus computadores cliente
• Como criar uma exceção para um aplicativo que faz mudanças no DNS ou em arquivo do host

Permitir que os clientes enviem
informações sobre as detecções
do SONAR à Symantec

A Symantec recomenda que você ative os envios em seus computadores cliente. As informações
que os clientes enviam sobre as detecções ajudam a Symantec a lidar com as ameaças. Essas
informações ajudam a Symantec a criar a melhor heurística, o que resulta em menos detecções de
falsos positivos.Consulte:
Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a
segurança da rede

Sobre o SONAR
O SONAR é uma proteção em tempo real que detecta aplicativos potencialmente maliciosos quando são executados
em seus computadores. O SONAR fornece a proteção do “dia zero” porque detecta ameaças antes que definições
tradicionais de detecção contra vírus e spyware sejam criadas para lidar com as ameaças.

O SONAR usa a heurística, assim como os dados de reputação, para detectar ameaças emergentes e desconhecidas. O
SONAR fornece um nível adicional de proteção em seus computadores cliente e complementa a proteção contra vírus e
spyware, a prevenção contra intrusões, a mitigação de explorações da memória e a proteção de firewall existentes.

O SONAR usa um sistema de heurística que utiliza a rede online de inteligência da Symantec com monitoração local
proativa em seus computadores-cliente para detectar ameaças emergentes. O SONAR detecta também mudanças ou
comportamento em seu computador-cliente que você deve monitorar.

NOTE

O Auto-Protect também utiliza um tipo de heurística denominado Bloodhound para detectar comportamento
suspeito nos arquivos.

O SONAR pode introduzir um código nos aplicativos que são executados no modo de usuário do Windows para
monitorá-los em busca de atividade suspeita. Em alguns casos, a introdução pode afetar o desempenho do aplicativo ou
causar problemas na execução do aplicativo. Você pode criar uma exceção para excluir o arquivo, a pasta ou o aplicativo
deste tipo de monitoração.

O SONAR não faz detecções no tipo do aplicativo, mas em como um processo se comporta. O SONAR atuará em um
aplicativo apenas se esse aplicativo se comportar de modo malicioso, independentemente de seu tipo. Por exemplo, se
um Cavalo de Troia ou um keylogger não atuarem de modo malicioso, o SONAR não o detectará.

O SONAR detecta os seguintes itens:

Ameaças heurísticas O SONAR usa a heurística para determinar se um arquivo desconhecido se comporta de modo suspeito
e pode ser de alto ou de baixo risco. Usa também dados de reputação para determinar se a ameaça é de
alto ou de baixo risco.

Mudanças de sistema O SONAR detecta aplicativos ou os arquivos que tentam modificar configurações do DNS ou um arquivo
do host em um computador-cliente.

Aplicativos confiáveis
que apresentam mau
comportamento

Alguns arquivos válidos confiáveis podem ser associados ao comportamento suspeito. O SONAR detecta
esses arquivos como eventos de comportamento suspeito. Por exemplo, um aplicativo conhecido de
compartilhamento de documentos pode criar arquivos executáveis.

Se você desativar o Auto-Protect, limitará a capacidade do SONAR de fazer detecções de arquivos de alto e de baixo
risco. Se você desativar as buscas do Insight (consultas de reputação), você também limitará o recurso de detecção do
SONAR.
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Mais informações

• Como gerenciar o SONAR
• Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection
• Como gerenciar o SONAR em seu computador
• Como excluir itens das verificações

Como controlar e impedir as detecções de falsos positivos do SONAR
O SONAR pode fazer detecções de falsos positivos para determinados aplicativos personalizados internos. Além disso,
se você desativar as consultas de Insight, o número de falsos positivos do SONAR aumentará.Consulte:

Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a segurança da rede

Você pode mudar as configurações do SONAR para diminuir as detecções de falsos positivos em geral. Você também
poderá criar exceções para um arquivo ou aplicativo específico que o SONAR detectar como um falso positivo.

WARNING

Se você definir a ação para detecções de alto risco como somente registrar em log, poderá permitir possíveis
ameaças em seu computador-cliente.

Table 130: Controle de falsos positivos do SONAR

Tarefa Descrição

Registrar em log as detecções
heurísticas de alto risco do
SONAR e usar aprendizagem de
aplicativos

Convém definir a ações de detecção para as detecções heurísticas de alto risco como Log por
um curto período de tempo. Deixe a aprendizagem de aplicativo ser executada pelo mesmo
período de tempo. O Symantec Endpoint Protection aprende os processos legítimos executados
em sua rede. Algumas detecções verdadeiras podem não ser colocadas em quarentena,
porém.Consulte:
Como coletar informações sobre os aplicativos executados nos computadores cliente
Após o período de tempo, é necessário definir a ação de detecção de volta para Quarentena.

Note: Se usar o modo agressivo para detecções heurísticas de baixo risco, você aumentará a
probabilidade de detecções de falsos positivos. O modo agressivo é desativado por padrão.

Para obter mais informações, consulte:
Como ajustar as configurações do SONAR em seus computadores cliente

Criar exceções para que o
SONAR permita aplicativos
seguros

Você pode criar exceções para o SONAR das seguintes maneiras:
• Usar o log do SONAR para criar uma exceção para um aplicativo que foi detectado e

colocado em quarentena
Você pode criar uma exceção de log do SONAR para detecções de falsos positivos. Se o
item for colocado em quarentena, ele será restaurado pelo Symantec Endpoint Protection
depois de verificar novamente o item em quarentena. Os itens em quarentena são verificados
novamente depois que o cliente recebe as definições atualizadas.Consulte:
Como criar exceções de eventos de log

• Use a Política de exceções para especificar uma exceção para um nome de arquivo, um
nome de pasta ou um aplicativo específico.
Você pode excluir uma pasta inteira da detecção do SONAR. Convém excluir as pastas onde
seus aplicativos personalizados residem.Consulte:
Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Como ajustar as configurações do SONAR em seus computadores cliente
Convém alterar as ações do SONAR para reduzir a taxa de detecções de falsos positivos. Também convém alterar as
ações do SONAR para alterar o número de notificações de detecção que aparecem em seus computadores-cliente.
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NOTE

Um ícone na nuvem aparece ao lado de algumas opções quando este domínio está registrado no console na
nuvem. Se uma política de proteção intensiva estiver em vigor, essa política substituirá essas opções apenas
para clientes 14.0.1.

Para ajustar as configurações do SONAR em seus computadores-cliente
1. Na política de proteção contra vírus e spyware, selecione SONAR.

2. Certifique-se de que Ativar o SONAR esteja selecionado.

NOTE

Quando o SONAR estiver ativado, a detecção do comportamento suspeito será ativada automaticamente.
Você não pode desativar a detecção do comportamento suspeito quando o SONAR estiver ativado.

3. Em Detalhes da verificação, altere as ações para ameaças heurísticas de alto ou baixo risco.

Você pode ativar o modo agressivo para detecções de baixo risco. Esta configuração aumenta a sensibilidade de
SONAR às detecções de baixo risco. Ela pode aumentar as detecções de falsos positivos.

4. Opcionalmente, altere as configurações para as notificações que aparecem em seus computadores-cliente.

5. Em Eventos de alteração do sistema, altere a ação para Detectada alteração de DNS ou Detectada alteração no
arquivo host.

NOTE

A ação Avisar pode resultar em muitas notificações em seus computadores cliente. Qualquer ação
que não seja Ignorar pode resultar em muitos eventos de log no console e notificações de email aos
administradores.

WARNING

Se você definir a ação para Bloquear, poderá bloquear aplicativos importantes nos computadores cliente.

Por exemplo, se você definir a ação Bloquear para Detectada alteração de DNS, poderá bloquear clientes
VPN. Se você definir a ação Bloquear para Alteração de arquivo host detectada, poderá bloquear
aplicativos que precisam acessar o arquivo do host. Você pode usar DNS ou uma exceção de mudança de
arquivo no host para permitir que um aplicativo específico faça mudanças no DNS ou em arquivos do host.

Para obter mais informações, consulte:

Como criar uma exceção para um aplicativo que faz mudanças no DNS ou em arquivo do host

6. Em Detecção de comportamento suspeito, altere a ação para detecções de alto ou baixo risco.

Se o SONAR estiver desativado, você também poderá ativar ou desativar a detecção de comportamento suspeito.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar o SONAR
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Monitoramento de resultados de detecção do SONAR para procurar falsos
positivos
O cliente coleta e faz o upload de resultados de detecção do SONAR para o servidor de gerenciamento. Os resultados
são salvos no log do SONAR. 

 410



 

Para determinar quais processos são legítimos e quais resultam em riscos à segurança, verifique as seguintes colunas
no log:

Evento O tipo de evento e a ação que o cliente tomou no processo, tal como a limpeza ou o registro em log dele. Procure
pelos seguintes tipos de evento:
• Um processo legítimo possível é listado como um evento de Risco em potencial encontrado.
• Um risco à segurança provável é listado como um evento de Risco à segurança encontrado.

Aplicativo O nome de processo.
Tipo de aplicativo O tipo de malware que uma verificação do SONAR detectou.
Arquivo/caminho O nome do caminho de onde o processo foi iniciado.

A coluna Evento informa imediatamente se um processo detectado é um risco à segurança ou um processo legítimo
possível. Porém, um possível risco que é encontrado pode ou não pode ser um processo legítimo, e um risco à
segurança que é encontrado pode ou não pode ser um processo malicioso. Portanto, você precisa verificar o Tipo de
aplicativo e as colunas Arquivo/caminho para obter mais informações. Por exemplo, é possível reconhecer o nome do
aplicativo de um aplicativo legítimo desenvolvido por uma empresa de terceiros.

Para monitorar resultados da detecção do SONAR para verificar falsos positivos
1. No console, clique em Monitores> Logs.

2. Na guia Logs, na lista suspensa Tipo de log, clique em SONAR.

3. Selecione uma hora na caixa de listagem Intervalo de tempo mais próxima da última vez que você fez alterações em
uma configuração de verificação.

4. Clique em Configurações adicionais.

5. Na lista suspensa Tipo de evento, selecione um dos seguintes eventos de log:

• Para exibir todos os processos detectados, certifique-se de que Todos esteja selecionado.
• Para exibir os processos que foram avaliados como riscos à segurança, clique em Risco à segurança

encontrado.
• Para exibir os processos que foram avaliados e registrados como possíveis riscos, clique em Risco em potencial

encontrado.

6. Clique em Exibir log.

7. Após identificar os aplicativos legítimos e os riscos à segurança, crie uma exceção para eles em uma política de
exceções.

Você pode criar a exceção diretamente no painel Logs do SONAR.

Mais informações

Como criar exceções de eventos de log

Para alterar as configurações da Proteção contra adulterações
A Proteção contra adulterações garante proteção em tempo real aos aplicativos da Symantec executados em servidores
e clientes. Ela evita que os processos que não sejam Symantec, como worms, Cavalos de Troia, vírus e riscos à
segurança, afetem os recursos da Symantec. Você pode configurar o cliente para bloquear ou registrar tentativas
de modificar os recursos da Symantec. Você também pode criar exceções para os aplicativos que a Proteção contra
adulterações detectar.

As configurações da proteção contra adulterações são configuradas globalmente para um grupo selecionado.

Para alterar as configurações da proteção contra adulterações
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1. No console, clique em Clientes.

2. Na guia Políticas, em Configurações, clique em Configurações gerais.

3. Na guia Proteção contra adulterações, marque ou desmarque Proteger o software de segurança da Symantec
contra adulteração ou desligamento.

4. Na caixa de listagem em Ações a serem tomadas se um aplicativo tentar adulterar ou desligar o software de
segurança da Symantec, selecione uma das ações de log.

5. Clique em OK.

Mais informações

Como criar uma exceção de Proteção contra adulterações em clientes Windows

Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de
dispositivo
Para monitorar e controlar o comportamento dos aplicativos em computadores-cliente, você usa o controle de aplicativos
e o bloqueio do sistema. O controle de aplicativos permite ou bloqueia os aplicativos definidos que tentam acessar
recursos do sistema em um computador-cliente. O bloqueio do sistema permite somente aplicativos aprovados nos
computadores-cliente. Para gerenciar os dispositivos de hardware que acessam computadores cliente, você usa o
controle de dispositivo. 

WARNING

O controle de aplicativos e o bloqueio do sistema são recursos de segurança avançada que somente
administradores experientes devem configurar.

Você usa o controle de aplicativo, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo para as tarefas a seguir.

Controle de aplicativos • Impedir que malware assuma o controle de aplicativos.
• Restringir os aplicativos que podem ser executados.
• Impedir usuários de alterar arquivos de configuração.
• Proteger chaves do registro específicas.
• Proteger pastas específicas como WINDOWS\system.
Você configura o controle de aplicativos e o controle de dispositivo usando uma política de controle de
dispositivos e aplicativos.Consulte:
Como configurar o controle de aplicativos

Bloqueio do sistema • Controlar os aplicativos em seus computadores-cliente.
• Bloquear virtualmente qualquer Cavalo de Troia, spyware ou malware que tente ser executado ou

carregado em um aplicativo existente.
O bloqueio do sistema assegura que o seu sistema permaneça em um estado conhecido e confiável.

Note: Se você não implementar o bloqueio do sistema com cuidado, poderá causar problemas graves em
sua rede. A Symantec recomenda que você implemente o bloqueio do sistema em fases específicas.

Você configura o bloqueio do sistema na guia Políticas, na página Clientes.Consulte:
Como configurar o bloqueio do sistema

Controle de dispositivo • Bloquear ou permitir tipos diferentes de dispositivos que se conectam a computadores-cliente, como
dispositivos USB, infravermelho e FireWire.

• Bloquear ou permitir portas seriais e portas paralelas.
Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar o controle de dispositivos

O controle de aplicativos e o controle de dispositivo são suportados em computadores Windows de 32 e de 64 bits.
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A partir do 14, computadores Mac suportam o controle de dispositivo.

Para configurar o controle de aplicativos
O controle de aplicativos permite ou bloqueia os aplicativos definidos que tentam acessar recursos do sistema em um
computador-cliente. Você pode permitir ou bloquear o acesso a determinadas chaves, arquivos e pastas do registro.
Você pode também definir quais aplicativos podem ser executados, os que não podem ser encerrados por processos
irregulares e quais aplicativos podem chamar o DLL.

Use as seguintes etapas para configurar o controle de aplicativos em um grupo de computadores-cliente.

Table 131: Para configurar o controle de aplicativos

Etapas Descrição

Abrir uma política e ativar
conjuntos de regras de controle de
aplicativo padrão

As políticas de controle de aplicativos contêm conjuntos de regras predefinidos, que estão
desativados por padrão. Você pode ativar quaisquer conjuntos que precise e aplicar a política
a um grupo. Os conjuntos de regras predefinidos são configurados em modo de produção em
vez de modo de teste. Porém, é possível mudar a configuração para o modo de teste e testar as
regras em sua rede de teste, para que você aplique-as à rede de produção.Consulte:
Como ativar e testar regras de aplicativo padrão

Adicionar mais regras de controle
de aplicativos (opcional)

Se os conjuntos de regras padrão não cumprirem seus requisitos, adicione novas regras e
conjuntos de regras. Normalmente, somente administradores avançados devem executar esta
tarefa.Consulte:
Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos

Adicionar exceções para
aplicativos

O controle de aplicativo injeta o código em alguns aplicativos para examiná-los, o que pode
tornar mais lentos os aplicativos executados no computador. Caso necessário, você pode excluir
alguns aplicativos do controle de aplicativos. Você usa uma política de exceções para adicionar
exceções de arquivos ou exceções de pastas ao controle de aplicativos.Consulte:
Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

Exibir os logs do controle de
aplicativo

Se você estiver testando uma política nova ou solucionando problemas, será necessário
monitorar os eventos do controle de aplicativos no log.
No modo de teste e no modo de produção, os eventos do controle de aplicativos estão no login
do controle de aplicativos do Symantec Endpoint Protection Manager. No computador-cliente, os
eventos do controle de aplicativos e de dispositivos aparecem no log de Controle.
Você poderá ver várias entradas de log ou duplicadas de uma única ação de controle de
aplicativos. Por exemplo, se explorer.exe tentar copiar um arquivo, ele definirá os bits de
gravação e a exclusão da máscara de acesso do arquivo. O Symantec Endpoint Protection
registra em log o evento. Se a ação da cópia falhar porque uma regra do controle de aplicativos
bloqueia a ação, o explorer.exe tentará copiar o arquivo usando somente o bit de exclusão
na máscara de acesso. O Symantec Endpoint Protection registra em log outro evento para a
tentativa de cópia.Consulte:
Como exibir logs

Impedir ou permitir que usuários
ativem ou desativem o controle de
aplicativos (opcional)

Em casos raros, o controle de aplicativos pode interferir em alguns aplicativos seguros
executados em computadores-cliente. Convém permitir que os usuários desativem essa opção
para solucionar problemas. No modo misto ou no modo do cliente, use a configuração Permitir
que o usuário ative e desative o controle de dispositivos do aplicativo na caixa de diálogo
Configurações da interface do usuário do cliente.Consulte:
Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

Você pode também usar o bloqueio do sistema para permitir aplicativos aprovados ou bloquear aplicativos não
aprovados nos computadores-cliente. Consulte:

Como configurar o bloqueio do sistema
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Como ativar e testar regras de aplicativo padrão
O controle de aplicativo inclui conjuntos de regras padrão que são compostas por uma ou mais regras. Os conjuntos de
regras de controle de aplicativos padrão são instalados com o Symantec Endpoint Protection Manager. Os conjuntos de
regras padrão são desativados na instalação. Para usar os conjuntos de regras padrão em uma política de controle de
aplicativo, você deve ativá-los e aplicar a política a um grupo de clientes.

Para obter uma descrição das regras predefinidas comuns, consulte:

Hardening Symantec Endpoint Protection (SEP) with an Application and Device Control Policy to increase security (em
inglês)

Na seguinte tarefa, você pode ativar e testar o conjunto de regras Bloquear gravação em unidades USB.

Para ativar e testar regras de aplicativo padrão
1. Para ativar um conjunto de regras de aplicativo padrão, no console, clique em Políticas > Controle de dispositivos

e aplicativos e, em Tarefas, clique em Add an Application Control Policy.

2. No painel Visão geral, digite um nome e uma descrição para a política.

3. Clique em Controle de aplicativos.

4. No painel Controle de aplicativos, marque a caixa de seleção Ativado, ao lado de cada conjunto de regras que
você deseja implementar.

Por exemplo, ao lado do conjunto de regras Bloquear gravação em unidades USB, marque a caixa de seleção da
coluna Ativado.

5. Para verificar as regras do conjunto de regras, selecione a regra, clique em Editar, depois clique em OK. Consulte:

Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos

6. Mude Produção para Testar (log somente).

7. Atribua a política a um grupo e clique em OK.

8. Para testar o conjunto de regras Bloquear gravação nas unidades USB, no computador cliente, anexe uma unidade
USB.

9. Abra o Windows Explorer e clique duas vezes na unidade USB.

10. Clique com o botão direito do mouse na janela, depois clique em Novo > Pasta.

Se o controle do aplicativo estiver em vigor, uma mensagem de erro Não é possível criar a pasta aparecerá.

Mais informações

• Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo
• Sobre a estrutura de uma política de controle de dispositivos e de aplicativos

A estrutura de uma política de Controle de aplicativos e Controle de dispositivo
A política de controle de dispositivos e aplicativos tem duas partes:

• O controle de aplicativos contém um ou mais conjuntos de regras. Cada conjunto de regras contém uma ou mais
regras. Você configura as propriedades, as condições e as ações de cada regra:
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– Regras define os aplicativos que você quer monitorar.
– Condições monitora operações específicas para os aplicativos definidos na regra. A circunstância também contém

as ações a executar quando a operação especificada for observada.
– Quando adicionar as regras e as condições, você precisará definir propriedades específicas da condição e que

ações executar quando a condição for correspondida. Cada tipo de condição tem propriedades diferentes.
• O controle de dispositivos consiste em uma lista de dispositivos bloqueados e uma lista de dispositivos que são

excluídos do bloqueio. Você pode adicionar a ambas as listas e gerenciar seu conteúdo.

A figura a seguir ilustra os componentes do controle de dispositivos e aplicativos e como eles se relacionam entre si.

Mais informações

• Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo
• Como configurar o controle de aplicativos
• Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos
• Como gerenciar o controle de dispositivos

Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos
Se os conjuntos de regras padrão não cumprirem seus requisitos, adicione novas regras e conjuntos de regras. Você
também pode modificar os conjuntos de regras predefinidos que são instalados com a política.
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• O conjunto de regras é o contêiner que mantém uma ou mais regras que permitem ou bloqueiam uma ação.
• As regras nos conjuntos de regras definem um ou mais processos ou aplicativos. Você pode também excluir um

processo de ser monitorado.
• Cada regra inclui as condições e ações que se aplicam a um ou mais processos determinados. Para cada condição,

você pode configurar ações a serem tomadas quando a condição for cumprida. Configure regras para aplicar somente
a determinados aplicativos. Você pode, opcionalmente, configurá-los para excluir outros aplicativos de ter a ação
aplicada.

Sobre a estrutura de uma política de controle de dispositivos e de aplicativos

Use as seguintes etapas para adicionar suas próprias regras de aplicativo:

• Etapa 1: Adicionar um conjunto de regras personalizadas e regras a uma política de controle de aplicativos (opcional)
• Etapa 2: Definir o aplicativo ou o processo para a regra (opcional)
• Etapa 3: Adicionar condições e ações a uma regra (opcional)
• Etapa 4: Teste as regras antes de aplicá-las a sua rede de produção.Consulte:

Como testar regras do controle de aplicativos

Etapa 1: Adicionar conjuntos de regras personalizadas e regras a uma política de controle de aplicativos
(opcional)

Uma prática recomendada é criar um conjunto de regras que inclua todas as ações que permitem, bloqueiam e
monitoram uma dada tarefa. Por outro lado, você deverá criar vários conjuntos de regras se tiver várias tarefas. Por
exemplo, se quiser bloquear tentativas de gravação para todas as unidades removíveis e também bloquear aplicativos
de adulteração de um aplicativo específico, será necessário criar dois conjuntos de regras. Você adiciona e ativa tantos
conjuntos de regras e regras quantos precisar.

Por exemplo, o BitTorrent é um protocolo de comunicação usado para o compartilhamento de arquivos ponto a ponto
e não é seguro. O BitTorrent distribui filmes, jogos, música e outros arquivos. O BitTorrent é um dos métodos mais
simples para distribuir ameaças. O malware é escondido dentro dos arquivos que são compartilhados em redes de
compartilhamento ponto a ponto. Você pode usar o controle de aplicativo para bloquear o acesso ao protocolo BitTorrent.
Você pode também usar a autenticação ponto a ponto e a prevenção contra intrusões.Consulte:

Como bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a ponto

Considere a ordem das regras e suas condições ao configurá-las para evitar consequências inesperadas. Normalmente,
somente administradores avançados devem executar esta tarefa.Consulte:

Melhores práticas para adição de regras de controle de aplicativos

Como adicionar conjuntos de regras personalizadas e regras a uma política de controle de aplicativos

1. Abra uma política de controle de aplicativos. Consulte:
Como ativar e testar regras de aplicativo padrão

2. No painel Controle de aplicativos, na lista de conjuntos de regras padrão, clique em Adicionar.
Para modificar um conjunto de regras predefinido, selecione-o e clique em Editar. Por exemplo, para monitorar
aplicativos que acessam o protocolo BitTorrent, selecione Bloquear a execução de programas através de
unidades removíveis [AC2].

3. Na caixa de diálogo Adicionar conjunto de regras do controle de aplicativos, digite um nome e uma descrição
para o conjunto de regras.

4. Em Regras, selecione Regra 1 e, na guia Propriedades, digite um nome e uma descrição significativos para a regra.
Para adicionar uma regra adicional, clique em Adicionar > Adicionar regra.

Etapa 2: Definir o aplicativo ou o processo para a regra (opcional)

Cada regra deve ter pelo menos um aplicativo ou um processo que monitora no computador-cliente. Você também pode
excluir determinados aplicativos da regra.
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Para definir o aplicativo ou o processo para a regra

1. Selecione a regra e, na guia Propriedades, ao lado de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em
Adicionar.

2. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, digite o nome do aplicativo ou do processo, como
bittorrent.exe.
Se você aplicar a regra a todos os aplicativos à exceção de um conjunto dado de aplicativos, defina um caractere
curinga para todos (*) nessa etapa. Liste então os aplicativos que precisam ser exceções ao lado de Não aplicar esta
regra aos seguintes processos.

3. Clique em OK.
A caixa de seleção Ativar esta regra está ativada por padrão. Se você desmarcar essa opção, a regra não se
aplicará.

Etapa 3: Adicionar condições e ações a uma regra (opcional)

As condições controlam o comportamento do aplicativo ou do processo que tenta ser executado no computador cliente.
Cada tipo de condição tem suas próprias propriedades para especificar o que a condição está procurando.

Cada condição tem suas próprias ações específicas a tomar no processo quando a condição é verdadeira. À exceção da
ação Encerrar processo, as ações aplicam-se sempre ao processo que você define para a regra, e não à condição.

WARNING

A ação Encerrar termina o processo do usuário remoto ou o aplicativo que fez a solicitação. O processo do
usuário remoto é o processo que você define na regra e não na condição. As outras ações atuam no processo
de destino, definido na condição.

Table 132: Ações executadas por condições

Condição Descrição

Tentativas de acesso a registros Permite ou bloqueia o acesso às configurações de registro de um computador cliente.

Tentativas de acesso a arquivos e
pastas

Permite ou bloqueia o acesso a arquivos ou pastas definidos em um computador cliente.

Iniciar tentativas de processo Permite ou bloqueia a capacidade de iniciar um processo em um computador-cliente.

Tentativas de encerramento de
processo

Permite ou bloqueia a capacidade de encerrar um processo em um computador-cliente. Por
exemplo, talvez você queira impedir que um aplicativo específico seja interrompido.

Warning! A condição Encerrar tentativas de processo refere-se ao processo de destino. Se
você usar a condição Encerrar tentativa de processo no Symantec Endpoint Protection ou
em outro processo importante e usar a ação Encerrar processo para encerrar o processo,
ocorrerá uma tentativa de encerrar o Symantec Endpoint Protection.

Carregar tentativas de DLL Permite ou bloqueia a capacidade de carregar uma DLL em um computador-cliente.

Para adicionar condições e ações a uma regra

1. Em Regras, selecione a regra que você adicionou, clique em Adicionar > Adicionar condição e escolha uma
condição.Consulte:
Melhores práticas para escolher qual condição usar em uma regra
Por exemplo, clique em Iniciar tentativas de processo para adicionar uma condição para quando o computador
cliente acessa o protocolo de BitTorrent.

2. Na guia Propriedades, selecione o processo que deve ou não deve ser iniciado:
– Para especificar um processo a ser iniciado:
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Ao lado de Aplicar à seguinte entidade, clique em Adicionar.
– Para excluir o lançamento de um processo:

Ao lado de Não aplicar aos seguintes processos, clique em Adicionar.
3. Na caixa de diálogo Adicionar definição da entidade, digite o nome do processo, a DLL ou a chave do registro.

Por exemplo, para adicionar o BitTorrent, digite seu caminho de arquivo e executável, como: C:\Users\UserName
\AppData\Roaming\BitTorrent

Para aplicar uma condição a todos os processos em uma pasta em particular, a melhor prática é usar folder_name\*
ou folder_name\*\*. Um asterisco inclui todos os arquivos e pastas na pasta nomeada. Use folder_name\*\* para
incluir cada arquivo e pasta na pasta nomeada, além de cada arquivo e pasta em cada subpasta.

4. Clique em OK.
5. Na guia Ações da condição, selecione uma ação a tomar.

Por exemplo, para bloquear o Textpad se ele tentar iniciar o Firefox, clique em Bloquear acesso.
6. Selecione Ativar registro e Notificar usuário e adicione uma mensagem que você quer que o usuário do

computador cliente veja.
Por exemplo, digite O Textpad tenta iniciar o Firefox.

7. Clique em OK.
O novo conjunto de regras é exibido e configurado para o modo de teste. Você deve testar novos conjuntos de regras
antes de aplicá-los nos computadores-cliente.

Melhores práticas para adição de regras de controle de aplicativos
Você deve planejar suas regras personalizadas de controle de aplicativos com cuidado. Quando você adicionar regras de
controle de aplicativos, mantenha em mente as seguintes melhores práticas:

Table 133: Melhores práticas para regras de controle de aplicativos

Melhores práticas Descrição Exemplo

Considere a ordem da
regra

As regras do controle de aplicativos funcionam de
maneira semelhante à maioria das regras de firewall
com base em rede, pois ambas usam a primeira
regra correspondente. Quando vários condições
forem verdadeiras, a primeira regra será a única a
ser aplicada a menos que a ação configurada para a
regra seja Continuar processando outras regras.

Você deseja impedir que todos os usuários movam,
copiem e criem arquivos em unidades USB.
Você tem uma regra existente com uma condição
que permite o acesso de gravação a um arquivo
chamado Test.doc. Você adiciona uma segunda
condição a este conjunto de regras existente para
bloquear todas as unidades USB. Neste cenário, os
usuários podem ainda criar e modificar o arquivo
Teste.doc em unidades USB. A condição Permitir
acesso para Test.doc vem antes da condição
Bloquear acesso para unidades USB no conjunto
de regras. A condição Bloquear acesso para
unidades USB não será processada quando a
condição que a preceder na lista for verdadeira.

Usar a ação direita A condição Encerrar tentativas de processo
permite ou bloqueia a capacidade de um aplicativo
de encerrar o processo de chamada em um
computador cliente.
A condição não permite nem impede que os
usuários interrompam um aplicativo pelos métodos
usuais, como clicar em Sair no menu Arquivo.

O Process Explorer é uma ferramenta que exibe os
processos de DLL que foram abertos ou carregados
e quais recursos são usados pelos processos.
Convém encerrar o Process Explorer quando ele
tentar encerrar um aplicativo específico.
Use a condição Encerrar tentativas de processo
e a ação Encerrar processo para criar este tipo
de regra. Você aplica a condição ao aplicativo
Process Explorer. Você aplica a regra ao aplicativo
ou aos aplicativos que você não quer que o Process
Explorer encerre.
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Melhores práticas Descrição Exemplo

Usar um conjunto de
regras por objetivo

Crie um conjunto de regras que inclua todas as
ações que permitem, bloqueiam ou monitoram uma
dada tarefa.

Você quer bloquear tentativas de gravação em todas
as unidades removíveis e impedir que aplicativos
interfiram em um aplicativo específico.
Para realizar esses objetivos, é necessário criar
dois conjuntos de regras diferentes em vez de um
conjunto de regras.

Usar a ação Encerrar
processo com cuidado

A ação Encerrar processo encerra um processo
de chamada quando este atender à condição
configurada.
Apenas administradores avançados devem usar
a ação Encerrar processo. Tipicamente, é
necessário usar a ação Bloquear acesso.

Você deseja encerrar o Winword.exe sempre que
um processo iniciá-lo.
Você cria e configura uma regra com a condição
Iniciar tentativas de processo e a ação Encerrar
processo. Você aplica a condição ao Winword.exe
e aplica a regra a todos os processos.
Você pode esperar que esta regra encerre o
Winword.exe, mas isso não é o que a regra
faz. Se você tentar iniciar o Winword.exe pelo
Windows Explorer, uma regra com esta configuração
encerrará o Explorer.exe, não o Winword.exe. Os
usuários ainda podem executar o Winword.exe se
o iniciarem diretamente. Em vez disso, use a ação
Bloquear acesso, que bloqueia o processo de
destino, ou Winword.exe.

Testar regras antes de
colocá-las em produção

A opção Teste (log somente) para conjuntos de
regras registra em log somente as ações e não
aplica as ações ao computador cliente. Execute
as regras no modo de teste por algum período
de tempo aceitável para que você possa alternar
novamente ao modo de produção. Durante esse
período de tempo, analise os logs do controle de
aplicativos e verifique se as regras funcionam como
previsto.

A opção de teste reduz os acidentes potenciais que
você poderia causar não considerando todas as
possibilidades da regra.Consulte:
Como testar regras do controle de aplicativos

Mais informações

• Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos
• Melhores práticas para escolher qual condição usar em uma regra

Melhores práticas para escolher qual condição usar em uma regra
Você cria regras personalizadas de controle de aplicativos para impedir que os usuários abram aplicativos, gravem ou
compartilhem arquivos. Você pode verificar os conjuntos de regras padrão para ajudá-lo a determinar como configurar
suas regras. Por exemplo, é possível editar o conjunto de regras Bloquear a execução de aplicativos para verificar
como usar uma condição Iniciar tentativas de processo.Consulte:

Como adicionar regras personalizadas ao controle de aplicativos
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Table 134: Condições típicas a usar em uma regra

Regra Condição

Impedir que os usuários abram um
aplicativo

Você poderá bloquear um aplicativo quando ele cumprir qualquer uma destas condições:
• Iniciar tentativas de processo

Por exemplo, para impedir que usuários transfiram arquivos FTP, é possível adicionar uma
regra que bloqueie um usuário de iniciar um cliente FTP do prompt de comando.

• Carregar tentativas de DLL
Por exemplo, se você adicionar uma regra que bloqueie a Msvcrt.dll no computador-cliente,
os usuários não poderão abrir o Microsoft WordPad. A regra bloqueia também qualquer outro
aplicativo que use a DLL.

Impedir que os usuários gravem
em um arquivo específico

É possível que você queira deixar que usuários abram um arquivo, mas não o modifiquem. Por
exemplo, um arquivo pode incluir dados financeiros que os funcionários devem poder exibir, mas
não editar.
Você pode criar uma regra para dar aos usuários o acesso somente leitura para um arquivo.
Por exemplo, é possível adicionar uma regra que permita abrir um arquivo de texto no Bloco de
Notas, mas que não permita editá-lo.
Use a condição Tentativas de acesso a arquivos e pastas para criar este tipo de regra.

Bloquear compartilhamentos
de arquivo em computadores
Windows

Você pode desativar o compartilhamento de arquivo local e de impressão em computadores
Windows.
Inclua as seguintes condições:
• Tentativas de acesso a registros

Adicione todas as chaves de registro relevantes de segurança e compartilhamento do
Windows.

• Iniciar tentativas de processo
Especifique o processo do serviço do servidor (svchost.exe).

• Carregar tentativas de DLL
Especifique as DLLs das guias Segurança e Compartilhamento (rshx32.dll, ntshrui.dll).

• Carregar tentativas de DLL
Especifique a DLL do serviço do servidor (srvsvc.dll).

Você define a ação de cada condição para Bloquear acesso.
Você também pode usar regras de firewall para impedir ou permitir que os computadores-cliente
compartilhem arquivos. Consulte:
Para permitir que clientes procurem arquivos e impressoras na rede

Impedir que os usuários executem
aplicativos ponto a ponto

Você pode impedir que usuários executem aplicativos ponto a ponto em seus computadores.
Você pode criar uma regra personalizada com uma condição Iniciar tentativas de processo.
Na condição, será necessário especificar todos os aplicativos ponto a ponto que você deseja
bloquear, como LimeWire.exe ou *.torrent. Você pode definir a ação para a condição Bloquear
acesso .
Use uma política de prevenção contra intrusões para bloquear o tráfego na rede dos aplicativos
ponto a ponto. Use uma política de firewall para bloquear as portas que enviam e recebem
tráfego de aplicativos ponto a ponto.Consulte:
• Como gerenciar a prevenção contra intrusões
• Como criar uma política de firewall

Bloquear tentativas de gravação
em de DVD

Atualmente, o controle de aplicativo não tem uma regra de padrão que bloqueie a gravação de
CD/DVD diretamente. Em vez disso, crie uma regra que bloqueia as DLL específicas que gravam
em CD ou unidades de DVD usando as condições Adicionar condição e Tentativas de acesso
de arquivo e de pasta.
Você também deve criar uma Política de integridade do host que defina a chave do registro do
Windows para bloquear tentativas de gravação em unidades de DVD.Consulte:
• Como configurar a integridade do host
• How to block CD/DVD Writing in Windows 7 (em inglês)
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Para testar regras do controle de aplicativos
Após adicionar regras de controle de aplicativos, é necessário testá-las em sua rede. Os erros de configuração nos
conjuntos de regras usados em uma política de controle de aplicativos podem desativar um computador ou servidor. O
computador-cliente pode falhar ou sua comunicação com o Symantec Endpoint Protection Manager pode ser bloqueada.
Após testar as regras, aplique-as à rede da produção.

Etapa 1: Definir o conjunto de regras como modo de teste

Teste os conjuntos de regras definindo o modo como modo de teste. O Modo de teste cria uma entrada de log para
indicar quando as regras no conjunto de regras seriam aplicadas sem realmente aplicar a regra.

As regras padrão usam o modo de produção por padrão. Regras personalizadas usam o modo de teste por padrão. Você
deve testar conjuntos de regras padrão e personalizadas.

Convém testar regras dentro do conjunto individualmente. Você pode testar regras individuais ativando ou desativando-
as no conjunto de regras.

Como alterar um conjunto de regras para o modo de teste
1. No console, abra uma política de controle de dispositivos e aplicativos.

2. Em Política de controle de aplicativos, clique em Controle de aplicativos.

3. Na lista Conjuntos de regras do controle de aplicativos, clique na seta da baixo na coluna Teste/Produção do
conjunto de regras, depois clique em Testar (log somente).

Para obter mais informações, consulte:

Como configurar o controle de aplicativos

Etapa 2: Aplicar a política de controle de dispositivos e aplicativos em sua rede de teste

Se você criar uma nova política de controle de dispositivos e aplicativos, será necessário aplicar a política aos clientes
em sua rede de teste.Consulte:

Como atribuir uma política a um grupo ou a um local

Etapa 3: Monitorar o log do controle de aplicativos

Após executar seus conjuntos de regras no Modo de teste por um período de tempo, é possível verificar erros nos logs
do cliente. No modo de teste e no modo de produção, os eventos do controle de aplicativos estão no login do controle de
aplicativos do Symantec Endpoint Protection Manager. No computador-cliente, os eventos do controle de aplicativos e de
dispositivos aparecem no log de Controle.

Você poderá ver várias entradas de log ou duplicadas de uma única ação de controle de aplicativos. Por exemplo, se
explorer.exe tentar copiar um arquivo, ele definirá os bits de gravação e a exclusão da máscara de acesso do arquivo.
O Symantec Endpoint Protection registra em log o evento. Se a ação da cópia falhar porque uma regra do controle de
aplicativos bloqueia a ação, o explorer.exe tentará copiar o arquivo usando somente o bit de exclusão na máscara de
acesso. O Symantec Endpoint Protection registra em log outro evento para a tentativa de cópia. Consulte:

Como exibir logs

Etapa 4: Alterar o conjunto de regras de volta ao modo de produção

Quando as regras funcionarem conforme esperado, mude o conjunto de regras de volta ao modo de produção.

Para configurar o bloqueio do sistema
O bloqueio do sistema controla aplicativos em um grupo de computadores-cliente bloqueando aplicativos não aprovados.
Você pode configurar o bloqueio do sistema para permitir somente aplicativos em uma lista especificada. A lista de
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permissão (whitelist) inclui todos os aplicativos aprovados; todos os outros aplicativos são bloqueados nos computadores
cliente. Ou você pode configurar o bloqueio do sistema para bloquear somente aplicativos em uma lista especificada. A
lista de negação (blacklist) abrange todos os aplicativos não aprovados; todos os outros aplicativos são permitidos nos
computadores cliente.

NOTE

Qualquer aplicativo que o bloqueio do sistema permite está sujeito a outros recursos de proteção no Symantec
Endpoint Protection.

Uma lista de permissão ou uma lista de negação podem incluir listas de impressões digitais de arquivos e nomes de
aplicativo específicos. Uma lista de impressões digitais de arquivos é uma lista de somas de verificação do arquivo e de
locais do caminho do computador.

Você pode usar a Política de controle de dispositivos e aplicativos para controlar aplicativos específicos em vez do ou em
adição ao bloqueio do sistema.

Você configura o bloqueio do sistema para cada grupo ou local em sua rede.
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Table 135: Etapas de bloqueio do sistema

Ação Descrição

Etapa 1: Criar listas de
impressões digitais de arquivo

Você pode criar uma lista de impressões digitais de arquivos que inclua aplicativos com execução
permitida ou não permitida em seus computadores-cliente. Você adiciona a lista de impressões
digitais de arquivos à lista de permissão e à lista de negação no bloqueio do sistema.
Ao executar o bloqueio do sistema, você precisa de uma lista de impressões digitais de arquivos
que inclua os aplicativos para todos os clientes que deseja permitir ou bloquear. Por exemplo, sua
rede pode incluir clientes Windows 8.1 de 32 bits e 64 bits e clientes Windows 10 de 64 bits. É
possível criar uma lista de impressões digitais de arquivos para cada imagem de cliente.
Você pode criar uma lista de impressões digitais de arquivos das seguintes maneiras:
• O Symantec Endpoint Protection fornece um utilitário da soma de verificação para criar uma

lista de impressões digitais de arquivos. O utilitário é instalado com o Symantec Endpoint
Protection no computador-cliente.
Você pode usar o utilitário para criar uma soma de verificação para um aplicativo específico
ou para todos os aplicativos em um caminho especificado. Use esse método para gerar
impressões digitais de arquivos e usar quando executar o bloqueio do sistema no modo de
negação.Consulte:
Como criar uma lista de impressões digitais de arquivos com o checksum.exe

• Crie uma lista de impressões digitais de arquivo em um único computador ou em um grupo
pequeno de computadores usando o comando Coletar lista de impressões digitais de arquivo.
É possível executar no console o comando Coletar lista de impressões digitais de
arqs. O comando coleta uma lista de impressões digitais de arquivos que inclua todos os
aplicativos nos computadores de destino. Por exemplo, você pode executar o comando
em um computador que execute uma imagem modelo. Você poderá usar esse método
quando executar o bloqueio do sistema no modo de permissão. Observe que a lista de
impressões digitais de arquivos que você gera com o comando não poderá ser modificada.
Ao executar novamente o comando, a lista de impressões digitais de arquivos será atualizada
automaticamente.Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console

• Crie uma lista de impressões digitais de arquivos com qualquer utilitário de soma de verificação
de terceiros.

Note: Se executar o Symantec EDR em sua rede, você poderá ver as listas de impressões digitais
de arquivos do Symantec EDR.Consulte:

Note: Regras de interação entre o bloqueio do sistema e a lista de negação (blacklist) do Symantec
EDR

Etapa 2: Importar as listas de
impressão digital de arquivos
para o Symantec Endpoint
Protection Manager

Para poder usar uma lista de impressões digitais de arquivos na configuração do bloqueio do
sistema, a lista deve estar disponível no Symantec Endpoint Protection Manager.
Quando criar listas de impressões digitais de arquivos com uma ferramenta de soma de
verificação, você deve importar manualmente as lista para o Symantec Endpoint Protection
Manager.Consulte:
Como importar ou mesclar listas de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint
Protection Manager
Quando você cria uma lista de impressões digitais de arquivos com o comando Coletar lista de
impressões digitais de arqs, a lista resultante estará disponível automaticamente no console do
Symantec Endpoint Protection Manager.
Você também pode exportar listas de impressões digitais de arquivos existentes no Symantec
Endpoint Protection Manager.
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Ação Descrição

Etapa 3: Criar listas de nomes
de aplicativos para aplicativos
aprovados ou não aprovados

É possível usar qualquer editor de texto para criar um arquivo de texto que inclua os nomes de
arquivo dos aplicativos a serem permitidos ou bloqueados. Ao contrário das listas de impressões
digitais de arquivos, você importa estes arquivos diretamente na configuração do bloqueio do
sistema. Após você importar os arquivos, os aplicativos aparecem como entradas individuais na
configuração do bloqueio do sistema.
Você também poderá dar entrada manualmente com nomes individuais do aplicativo na
configuração do bloqueio do sistema.

Note: Um grande número de aplicativos nomeados poderá afetar o desempenho de computador
cliente quando o bloqueio do sistema for ativado no modo de negação.

Para obter mais informações, consulte:
Como criar uma lista de nomes de aplicativos para importação na configuração de bloqueio do
sistema

Etapa 4: Configurar e testar a
configuração do bloqueio do
sistema

No modo de teste, o bloqueio do sistema é desativado e não bloqueia nenhum aplicativo. Todos
os aplicativos não aprovados são registrados em log, mas não são bloqueados. Você usa a opção
Registrar em log aplicativos não aprovados na caixa de diálogo Bloqueio do sistema para
testar a configuração inteira do bloqueio do sistema.
Para configurar e executar o teste, conclua as seguintes etapas:
• Adicione listas de impressão digital de arquivos à configuração do bloqueio do sistema.

No modo de permissão, as impressões digitais de arquivos são aplicativos aprovados. No modo
de negação, as impressões digitais de arquivos são aplicativos não aprovados.

• Adicione listas individuais de nomes de aplicativo ou importe listas de nomes de aplicativos de
importação na configuração do bloqueio do sistema.
Você pode importar uma lista de nomes de aplicativo em vez de digitar os nomes um por um
na configuração do bloqueio do sistema. No modo de permissão, os aplicativos são aplicativos
aprovados. No modo de negação, os aplicativos são aplicativos não aprovados.

• Execute o teste por um período de tempo.
Execute o bloqueio do sistema no modo de teste o tempo suficiente para que os clientes
executem seus aplicativos normais. Um período de tempo típico pode ser uma semana.

Para obter mais informações, consulte:
Como configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativá-lo

Etapa 5: Exibir os aplicativos
não aprovados e modificar a
configuração de bloqueio do
sistema caso necessário

Após executar o teste por um período de tempo, você poderá verificar a lista de aplicativos não
aprovados. Você pode exibir a lista de aplicativos não aprovados verificando o status na caixa de
diálogo Bloqueio do sistema.
Os eventos registrados em log igualmente aparecem no Log de controle de aplicativos.
Você poderá decidir se adicionará mais aplicativos à impressão digital de arquivos ou à lista
de aplicativos. Você pode igualmente adicionar ou remover as listas de impressões digitais de
arquivos ou os aplicativos, caso necessário, antes de ativar o bloqueio do sistema.Consulte:
Como configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativá-lo

Etapa 6: Permitir o bloqueio do
sistema

Por padrão, o bloqueio do sistema é executado no modo de permissão. Mas você pode configurar
o bloqueio do sistema para ser executado no modo de negação.
Ao ativar o bloqueio do sistema no modo de permissão, você bloqueia qualquer aplicativo que não
esteja na lista de aplicativos aprovados. Ao ativar o bloqueio do sistema no modo de negação, você
bloqueia qualquer aplicativo que esteja na lista de aplicativos não aprovados.

Note: Certifique-se de que você teste sua configuração antes de ativar o bloqueio do sistema.
Se você bloquear um aplicativo necessário, seus computadores-cliente não poderão ser
reinicializados.

Para obter mais informações, consulte:
• Como executar o bloqueio do sistema no modo de permissão
• Como realizar o bloqueio do sistema no modo de negação
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Ação Descrição

Etapa 7: Atualizar as listas de
impressão digital de arquivos
para o bloqueio do sistema

Com o passar do tempo, você poderá mudar os aplicativos executados em sua rede. Você
pode atualizar suas listas de impressões digitais de arquivos ou remover as listas conforme a
necessidade.
Você pode atualizar listas de impressões digitais de arquivos das seguintes maneiras:
• Manualmente anexar, substituir ou mesclar as listas de impressões digitais de arquivos que

você importou.
Não é possível anexar listas de impressões digitais de arquivos a uma lista de impressões
digitais que você gerou com o comando Coletar lista de impressões digitais de arqs.
Você pode anexar uma lista importada com uma lista gerada por comando. Nesse caso,
se você executar novamente o comando da impressão digital, será preciso recriar a lista
anexada.Consulte:
– Como atualizar manualmente uma lista de impressões digitais de arquivos no Symantec

Endpoint Protection Manager
– Como importar ou mesclar listas de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint

Protection Manager
• Atualizar automaticamente listas de impressões digitais de arquivos existentes que você

importou.
Também é possível atualizar automaticamente os aplicativos ou as listas de nomes do
aplicativo que você importa.Consulte:
– Atualizar automaticamente as listas de impressões digitais de arquivos a serem permitidos

ou negados para o bloqueio do sistema
– Como criar uma lista de nomes de aplicativos para importação na configuração de bloqueio

do sistema
• Execute novamente o comando Coletar lista de impressões digitais de arqs para atualizar

automaticamente uma lista de impressões digitais gerada por comando.
Quando você executar novamente o comando, a lista nova substituirá automaticamente a lista
existente.

Note: Convém reexaminar a configuração inteira do bloqueio do sistema se você adicionar
computadores-cliente a sua rede. Você pode mover clientes novos para uma rede de teste ou
grupo separada e desativar o bloqueio do sistema. Ou você pode manter o bloqueio do sistema
ativado e executar a configuração no modo somente log. Você também pode testar impressões
digitais de arquivos individuais ou aplicativos como descrito na próxima etapa.

Etapa 8: Testar itens
selecionados antes de adicioná-
los ou removê-los quando o
bloqueio do sistema estiver
ativado

Depois que o bloqueio do sistema estiver ativado, você poderá testar impressões digitais
individuais de arquivos, listas de nomes de aplicativos ou aplicativos específicos antes de adicioná-
los ou removê-los para a configuração do bloqueio do sistema.
É possível remover as listas de impressões digitais de arquivos se você tiver muitas listas e não
usar mais algumas delas.

Note: Seja cuidadoso quando adicionar ou remover uma lista de impressões digitais de arquivos ou
um aplicativo específico do bloqueio do sistema. Adicionar ou remover itens do bloqueio do sistema
pode ser arriscado. Você pode bloquear aplicativos importantes em seus computadores-cliente.

• Teste itens selecionados.
Use Testar antes da remoção para registrar em log listas de impressões digitais de arquivos
específicos ou aplicativos específicos como não aprovados.
Quando você executar este teste, o bloqueio do sistema será ativado, mas não bloqueará
nenhum aplicativo selecionado ou nenhum aplicativo nas listas de impressões digitais de
arquivos selecionadas. Em vez disso, o bloqueio do sistema registra em log os aplicativos como
não aprovados.

• Verifique o log de controle de aplicativos.
As entradas de log aparecem no log de controle de aplicativos. Se o log não tiver nenhuma
entrada para os aplicativos testados, você saberá que seus clientes não usam aqueles
aplicativos.
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Mais informações

Como configurar o controle de aplicativos

Para criar uma lista de impressões digitais de arquivos com o checksum.exe
Você pode usar o utilitário checksum.exe para criar uma lista de impressões digitais de arquivos. A lista contém as
seguintes informações para cada arquivo executável ou DLL que reside em um caminho especificado no computador:

• O caminho
• O nome do arquivo
• A soma de verificação correspondente

Importe a lista de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint Protection Manager para usá-la em sua
configuração de bloqueio do sistema.

O utilitário é instalado com o Symantec Endpoint Protection no computador-cliente.Consulte:

• Como importar ou mesclar listas de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint Protection Manager
• Como configurar o bloqueio do sistema

Você também pode usar um utilitário de terceiros ou o comando Coletar lista de impressões digitais de arquivos para
criar uma lista de impressões digitais de arquivo.Consulte:

Como executar comandos em computadores cliente usando o console

Para criar uma lista de impressões digitais de arquivos com o checksum.exe
1. Abra uma janela do prompt de comando no computador que contém a imagem para a qual você quer criar uma lista

de impressões digitais de arquivos.

O computador deve ter o software-cliente Symantec Endpoint Protection instalado.

2. Navegue até a pasta de instalação do cliente que contém o arquivo checksum.exe. Normalmente, o arquivo fica na
seguinte pasta:

C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\

3. Digite este comando:

checksum.exe outputfile.txt  caminho

Onde:

• outputfile.txt é o nome do arquivo de texto resultante que contém as somas de verificação de todos os executáveis
localizados na unidade especificada.

• caminho é o caminho do arquivo no computador no qual você deseja coletar as informações da soma de
verificação.

NOTE

Para executar uma soma de verificação em todos os arquivos na unidade C, você deve adicionar uma barra
ao final de caminho. Caso contrário, o comando será executado somente na pasta onde checksum.exe
estiver localizado.

O formato de cada linha no arquivo de saída é este:

soma_de_verificação_do_arquivo nome_completo_do_caminho_do_exe_ou_DLL

Um espaço separa o valor da soma de verificação e o nome completo do caminho.

Um exemplo de resultado do checksum.exe é mostrado aqui:

0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe
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35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll

2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

Exemplo de sintaxe

A seguir, há um exemplo de sintaxe que você pode usar para criar uma lista de impressões digitais para todos os
arquivos na unidade C:

checksum.exe cdrive.txt c:/

Este comando cria um arquivo chamado de cdrive.txt. Ele contém as somas de verificação e os caminhos de arquivo
para todos os executáveis e DLLs encontrados na unidade C do computador no qual é executado.

NOTE

Se os caminhos contiverem um espaço ou se você usar um arquivo de lote, coloque os caminhos entre
aspas (""); por exemplo: "C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\Checksum.exe" cdrive.txt c:/

O seguinte é um exemplo da sintaxe que pode ser usada para criar uma impressão digital para uma pasta no computador
cliente:

checksum.exe blocklist.txt c:\Arquivos

Este comando cria um arquivo chamado blocklist.txt. Ele contém as somas de verificação e os caminhos de arquivo de
todos os executáveis e DLLs encontrados na pasta Arquivos.

NOTE

Se os caminhos contiverem um espaço ou se você usar um arquivo de lote, coloque os caminhos entre
aspas (""); por exemplo: "C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\Checksum.exe" blocklist.txt "c:\Arquivos com um espaço"

Importação ou mesclagem de listas de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint
Protection Manager
As listas de impressões digitais de arquivos devem estar disponíveis no console do Symantec Endpoint Protection
Manager para que você possa adicioná-los à configuração do bloqueio do sistema. Quando criar listas de impressões
digitais de arquivos com o utilitário checksum.exe ou com uma ferramenta de soma de verificação de terceiros, você
deverá importar manualmente as listas. Você também pode mesclar listas de impressões digitais de arquivos.

As listas de impressões digitais de arquivos que você cria com o comando Collect File Fingerprint List estarão disponíveis
automaticamente no console. Você não precisa importá-las. Você não pode modificar as listas de impressões digitais de
arquivos que criou com o comando Coletar lista de impressões digitais de arquivos. Você pode, contudo, mesclar uma
lista de impressões digitais de arquivos gerada por comando com uma outra lista de impressões digitais de arquivos. Se
você executar o comando para regenerar a lista, você deverá mesclar manualmente as lista novamente. Consulte:

• Como configurar o bloqueio do sistema
• Como criar uma lista de impressões digitais de arquivos com o checksum.exe

Como importar ou mesclar listas de impressões digitais de arquivos

 427



 

1. No console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, expanda Componentes das políticas e clique em Listas de impressão digital de arquivos.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar uma lista de impressões digitais de arquivos.

4. Em Bem-vindo ao Assistente de Adição de impressão digital de arquivo, clique em Avançar.

5. No painel Informações sobre nova impressão digital de arquivo, digite um nome e uma descrição para a nova
lista mesclada.

6. Clique em Avançar.

7. No painel Criar uma impressão digital de arquivo, selecione uma das seguintes opções:

• Criar a impressão digital de arquivo importando um arquivo de impressão digital
• Criar a impressão digital de arquivo combinando várias impressões digitais de arquivos

Esta opção estará disponível apenas se você já tiver importado várias listas de impressões digitais de arquivos.

8. Clique em Avançar.

9. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Especificar o caminho para a impressão digital de arquivos que você criou. Você pode navegar para encontrar o
arquivo.

• Selecione as impressões digitais que deseja mesclar.

10. Clique em Avançar.

11. Clique em Fechar.

12. Clique em Concluir.

A lista de impressões digitais importada ou mesclada aparece abaixo da guia Políticas em Políticas >
Componentes de políticas > Listas de impressões digitais de arquivos.

Para atualizar manualmente uma lista de impressões digitais de arquivos no Symantec
Endpoint Protection Manager
Convém atualizar suas listas de impressões digitais de arquivos depois de executar o bloqueio do sistema por algum
tempo. É possível anexar, substituir ou remover entradas em uma lista de impressões digitais de arquivos existente que
você importou. Você não pode editar diretamente uma lista de impressões digitais de arquivos existente no Symantec
Endpoint Protection Manager. 

Se desejar mesclar listas de impressão digital em uma nova lista com um nome diferente, use o Assistente de Adição de
impressão digital de arquivo.

Se criar uma lista da impressão digital com o comando Coletar lista de impressões digitais de arquivos, você não
poderá anexar, substituir, nem remover as entradas. Você pode, contudo, anexar uma lista gerada por comando a uma
lista importada. Se executar novamente o comando, você deverá atualizar manualmente a lista da impressão digital
novamente.

Você não pode modificar nenhuma lista de impressões digitais de arquivos que o Symantec EDR envia ao Symantec
Endpoint Protection Manager.Consulte:

• Como importar ou mesclar listas de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint Protection Manager
• Como configurar o bloqueio do sistema

Para atualizar manualmente uma lista de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint Protection
Manager

 428



 

1. No console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, expanda Componentes das políticas e clique em Listas de impressão digital de arquivos.

3. No painel Listas de impressões digitais de arquivos, selecione a lista de impressões digitais que deseja editar.

4. Clique em Editar.

5. No Assistente de Edição de impressão digital de arquivo, clique em Avançar.

6. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Clique em Acrescentar um arquivo de impressão digital a esta impressão digital de arquivo para adicionar um
novo arquivo a um existente.

• Clique em Anexar outro arquivo de impressão digital à impressão digital do arquivo para mesclar as lista de
impressões digitais do arquivo que você já importou.

• Clique em Substituir uma lista existente por uma nova.
• Clique em Remover todas as impressões digitais que também aparecerem em uma nova lista.

7. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Clique em Procurar para encontrar o arquivo ou para digitar o caminho completo da lista de impressões digitais de
arquivos que você quer anexar, substituir ou remover.

• Selecione as impressões digitais do arquivo que você quer mesclar.

8. Clique em Avançar > Fechar > Concluir.

Regras de interação entre o bloqueio do sistema e a lista de negação (blacklist) do Symantec
EDR
Se sua rede incluir o Symantec EDR, você poderá ver aplicativos bloqueados na configuração de bloqueio do sistema a
partir do Symantec EDR.

As listas de negação (blacklists) do Symantec EDR interagem com a configuração do bloqueio do sistema das seguintes
maneiras:

• Quando o Symantec Endpoint Protection Manager receber uma regra de lista de negação do Symantec EDR, o
Symantec Endpoint Protection Manager ativará o bloqueio do sistema no modo de negação para todos os domínios e
grupos.

• A regra de lista de negação aparecerá na lista de impressões digitais de arquivos do Symantec Endpoint Protection
Manager na configuração do bloqueio do sistema. Você não pode modificar uma lista de impressões digitais de
arquivos do Symantec EDR.

• Se você configurou um grupo de clientes com o bloqueio do sistema ativado no modo de permissão, a configuração
será preservada e o Symantec Endpoint Protection Manager não usará a regra de negação do Symantec EDR.

• Se você desativar o bloqueio do sistema e excluir a lista de negação do Symantec EDR, o Symantec Endpoint
Protection Manager reativará automaticamente o bloqueio do sistema e aplicará a lista.

• Se você desativar o bloqueio do sistema, mas não excluir a lista de negação do Symantec EDR, o bloqueio do
sistema permanecerá desativado até que você o reative.

NOTE

O Symantec EDR envia regras de lista de permissão diretamente aos clientes Symantec Endpoint Protection.
O Symantec EDR não envia impressões digitais de arquivos de lista de permissão ao Symantec Endpoint
Protection Manager.

Mais informações
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• Como executar o bloqueio do sistema no modo de permissão
• Como realizar o bloqueio do sistema no modo de negação
• Como configurar grupos de clientes para usar servidores privados para consultas à reputação e envios

Para criar uma lista de nomes de aplicativos para importação na configuração de bloqueio do
sistema
Você pode importar uma lista de nomes de aplicativos na configuração do bloqueio do sistema. Convém importar uma
lista de nomes de aplicativos em vez de adicionar nomes de aplicativos individualmente à configuração de bloqueio do
sistema.

Por padrão, 512 é o número máximo de aplicativos que você pode incluir nas listas de nomes de aplicativos combinadas.
É possível alterar o número máximo no arquivo conf.properties.

Você pode criar um arquivo de lista de nomes de aplicativos com qualquer editor de texto.

Cada linha do arquivo pode conter os seguintes itens separados por um espaço:

• O nome do arquivo
Se você usar um nome de caminho, ele deverá estar entre aspas.

• O modo de teste
O valor deve ser 1 ou Y para ativado ou 0 ou N para desativado. Se você deixar o campo em branco, o modo de teste
estará desativado. Será necessário incluir um valor se você quiser especificar o modo de correspondência.

• O modo de correspondência (caractere curinga ou expressão regular)
O valor deve ser 1 ou Y para correspondência de expressão regular ou 0 ou N para correspondência de caractere
curinga. Se você deixar o campo em branco, a correspondência de caractere curinga estará desativada.

NOTE

O campo de modo de teste ativa ou desativa a opção Testar antes de adicionar ou Testar antes de remover
para cada aplicativo na lista. O campo de modo de teste será ignorado quando você usar a opção Apenas
registrar aplicativos para testar a configuração completa de bloqueio do sistema.

Cada linha deve usar a seguinte sintaxe:

filename test_mode matching_mode

Por exemplo:

aa.exe

bb.exe 0 1

cc.exe 1

dd.exe 1 0

"c:\program files\ee.exe" 0 0

Quando você importar essa lista no bloqueio do sistema, os aplicativos individuais aparecerão na configuração do
sistema com as seguintes configurações:

Table 136: Exemplo que corresponda às configurações do modo

Nome do aplicativo
Testar antes de

adicionar ou Testar
antes de remover

Modo de correspondência

aa.exe Desativada Caractere curinga
bb.exe Desativada Expressão regular
cc.exe Ativado Caractere curinga
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Nome do aplicativo
Testar antes de

adicionar ou Testar
antes de remover

Modo de correspondência

dd.exe Ativado Caractere curinga
c:\arquivos de programas
\ee.exe

Desativada Caractere curinga

Mais informações

Como configurar o bloqueio do sistema

Atualizar automaticamente as listas de impressões digitais de arquivos a serem permitidos ou
negados para o bloqueio do sistema
O Symantec Endpoint Protection Manager pode atualizar automaticamente as listas de impressões digitais de arquivos
existentes e as listas de nomes dos aplicativos que você importou, mesclou ou anexou.

As listas de impressões digitais de arquivos que você gera do comando Coletar lista de impressões digitais de
arquivos serão atualizadas automaticamente quando executar novamente o comando no mesmo computador.

Você também pode atualizar manualmente impressões digitais do arquivo existentes.

Table 137: Como atualizar a lista de permissão (whitelist) e de negação (blacklist) para o bloqueio do sistema

Etapa Descrição

Etapa 1: Criar listas de
impressões digitais de arquivos
ou listas de nome de aplicativos
atualizadas e compactar os
arquivos

Você pode usar o utilitário checksum.exe ou qualquer utilitário de terceiros para criar as listas
atualizadas de impressões digitais de arquivos. Você pode usar qualquer editor de texto para
atualizar lista de nomes de aplicativos. As listas devem ter os mesmos nomes que já existem no
Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Como criar uma lista de impressões digitais de arquivos com o checksum.exe
Uma lista da impressão digital que você gera do comando Coletar lista de impressões digitais
de arquivos não pode ser atualizada diretamente. Você pode mesclar uma lista gerada por
comando com uma outra lista ou anexar uma lista importada com uma lista gerada por comando.
O recurso de atualizações automáticas exige um arquivo compactado (arquivo zip) da
impressão digital de arquivos e das listas de nomes de aplicativos. Você pode usar o recurso de
compactação de arquivo no Windows ou qualquer utilitário de compactação para compactar os
arquivos.

Etapa 2: Criar um arquivo index.ini O arquivo index.ini especifica quais listas de impressões digitais de arquivos e de nomes de
aplicativo o Symantec Endpoint Protection Manager deve atualizar.
Você pode criar um arquivo index.ini com qualquer editor de texto e copiar o arquivo no URL
especificado.Consulte:
Como criar um arquivo index.ini para atualizações automáticas de listas de permissão e de
negação usadas para bloqueio do sistema
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Etapa Descrição

Etapa 3: Disponibilizar o arquivo
compactado e o index.ini ao
Symantec Endpoint Protection
Manager

O Symantec Endpoint Protection Manager usa UNC, FTP ou HTTP/HTTPS para recuperar
o arquivo index.ini e o arquivo zip no URL especificado. O Symantec Endpoint Protection
Manager usa as instruções no arquivo index.ini para atualizar os arquivos especificados. Quando
você ativar atualizações automáticas, o Symantec Endpoint Protection Manager verificará
periodicamente o URL para obter arquivos atualizados com base no agendamento que você
definiu.
Para UNC, somente compartilhamentos JCFIS são suportados. Compartilhamentos DFS não são
suportados.

Note: Se não puder usar UNC, FTP ou HTTP/HTTPS, você poderá copiar o index.ini e os
arquivos atualizados das listas de impressões digitais de arquivos e de nomes de aplicativos
diretamente na pasta: C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\inbox\WhitelistBlacklist\content. Os arquivos devem ser descompactados. O
Symantec Endpoint Protection Manager verificará esta pasta se não puder usar UNC, FTP ou
HTTP/HTTPS para atualizar os arquivos.

Etapa 4: Ativar as atualizações
automáticas das listas de
permissão e negação no console
de gerenciamento

Você deve ativar a atualização automática das listas de permissão ou negação existentes no
console do Symantec Endpoint Protection Manager.
Use a caixa de diálogo Atualização da impressão digital de arquivos no Symantec Endpoint
Protection Manager para ativar o recurso de atualização e especificar o agendamento e as
informações do URL.Consulte:
Como ativar as atualizações automáticas das listas de permissão e negação para bloqueio do
sistema

Etapa 5: Verificar o status de
atualizações automáticas para as
listas de permissão e negação

Você pode se certificar de que o Symantec Endpoint Protection Manager concluiu as atualizações
verificando o status no console.
No console, execute uma das seguintes ações:

• Na guia Administrador, selecione o site. Será exibida uma mensagem semelhante a:
Atualização bem-sucedida das listas de permissão e negação para a revisão 20200528
R016.

• Na guia Monitores, veja Logs do sistema: Atividade do servidor. O tipo de evento
normalmente é semelhante a Atualização da impressão digital de arquivos.

• Na guia Políticas, em Componentes da política, verifique a descrição da lista de
impressões digitais de arquivos. A descrição será semelhante a Revisão: 20200528 R016.

Mais informações

• Como atualizar manualmente uma lista de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint Protection Manager
• Como configurar o bloqueio do sistema

Como criar um arquivo index.ini para atualizações automáticas de listas de permissão e de negação
usadas para bloqueio do sistema

O recurso de atualizações automáticas exige um arquivo index.ini. Você pode criar o arquivo com qualquer editor de
texto.

NOTE

Se você usar caracteres que não sejam do inglês no arquivo de texto, deverá usar UTF-8 sem um caractere de
marca de ordem de byte (BOM, Byte Order Mark) para editar e salvar o arquivo.

O arquivo index.ini especifica os seguintes itens:
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• A revisão e o nome do arquivo compactado que inclui suas listas de impressão digital de arquivos e listas de nomes
de aplicativos atualizados.

• Os nomes das listas de impressão digital de arquivos e das listas de nomes de aplicativos que você quer atualizar.
• Os nomes dos grupos de clientes que usam as listas de nomes de aplicativos.

O atual grupo ou a lista de impressões digitais de arquivos deve existir atualmente no Symantec Endpoint Protection
Manager. O grupo de ter o bloqueio do sistema ativado. As listas de impressão digital de arquivos e as listas de nomes
de aplicativos devem estar disponíveis no arquivo compactado especificado.

Você deve estruturar o arquivo index.ini com a seguinte sintaxe:

[Revision]

Revision=YYYYMMDD RXXX

SourceFile=zip file name

Description=optional description

      

    

[FingerprintList - domain name or Default]
existing fingerprint list="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

[ApplicationNameList - domain name or Default]existing group path="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

Por exemplo, você pode usar as seguintes linhas em um arquivo index.ini:

[Revision]

Revision=20111014 R001

SourceFile=20110901 R001.zip

Description=NewUpdates

[FingerprintList - Default]

FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE

FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE

[ApplicationNameList - Default]

My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE

My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

[FingerprintList - DomainABC]

FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE

FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE

[ApplicationNameList - DomainABC]

My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE

My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

Mais informações

• Atualizar automaticamente as listas de impressões digitais de arquivos a serem permitidos ou negados para o
bloqueio do sistema

• Como criar uma lista de nomes de aplicativos para importação na configuração de bloqueio do sistema

Como ativar as atualizações automáticas das listas de permissão e negação para bloqueio do sistema

Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para atualizar automaticamente as listas de permissão
(whitelists) e negação (blacklists) que usa para o bloqueio do sistema.
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Para atualizar automaticamente uma lista de impressões digitais de arquivos que gerada com o comando Coletar lista
de impressões digitais de arquivos, primeiro execute o comando.

Para ativar as atualizações automáticas das listas de permissão e negação para bloqueio do sistema
1. No console, na guia Admin, clique em Servidores.

2. Clique com o botão direito do mouse no servidor relevante e selecione Editar propriedades do servidor.

3. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor, selecione a guia Atualização da impressão digital de arquivos.

4. Na guia Atualização da impressão digital de arquivos, selecione Atualizar automaticamente as listas de
permissão ou negação.

5. Digite o URL do local do index.ini e do arquivo compactado.

Se você quiser usar UNC ou FTP, deverá especificar também um nome de usuário e senha para o index.ini e o
conteúdo.

6. Em Agendamento, é possível especificar a frequência com que o Symantec Endpoint Protection Manager deve
tentar atualizar a lista.

7. Clique em OK.

Mais informações

Atualizar automaticamente as listas de impressões digitais de arquivos a serem permitidos ou negados para o bloqueio
do sistema

Para configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativar o bloqueio do
sistema
Normalmente, você executa o bloqueio do sistema no modo de teste por uma semana ou tempo suficiente para clientes
executarem seus aplicativos normais. Após determinar que suas configurações do bloqueio do sistema não causarão
problemas para os usuários, você poderá ativar o bloqueio do sistema.

Quando você executar o bloqueio do sistema no modo de teste, o bloqueio do sistema será desativado. O bloqueio do
sistema não bloqueia nenhum aplicativo. Em vez disso, aplicativos não aprovados são registrados em log, de modo que
você possa verificar a lista antes de ativar o bloqueio do sistema. Você pode exibir as entradas de log no log de controle.
Você também pode exibir os aplicativos não aprovados na caixa de diálogo Bloqueio do sistema.

NOTE

Você pode também criar regras de firewall para permitir aplicativos aprovados no cliente.

Para configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativar o bloqueio do sistema

1. No console, clique em Clientes e, em Clientes, localize o grupo no qual deseja configurar o bloqueio do sistema.
2. Na guia Políticas, clique em Bloqueio do sistema.
3. Clique em Registrar em log aplicativos não aprovados para executar o bloqueio do sistema no modo de teste.

Esta opção registra os aplicativos não aprovados que os clientes estão executando no momento.
4. Selecione o Modo Permitir ou o Modo de negação.

Essas opções mudaram na versão 14.3 RU1. Antes, era Modo de whitelist ou Modo de blacklist.
5. Em Listas de arquivos de aplicativos, em Lista de impressões digitais de arquivos, adicione ou remova listas de

impressões digitais de arquivos.
Para adicionar uma lista, ela deve estar disponível no Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte:
Como importar ou mesclar listas de impressões digitais de arquivos no Symantec Endpoint Protection Manager

6. Para adicionar uma lista de nomes do aplicativo, em Listas de arquivos de aplicativos, em Nome do arquivo,
clique em Importar.
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Especifique a lista de nomes do aplicativo que você quer importar e clique em Importar. Os aplicativos na lista
aparecem como entradas individuais na configuração do bloqueio do sistema.
A lista de nome de aplicativo deve ser um arquivo de texto que especifique o nome do arquivo, o modo de teste e o
modo de correspondência.Consulte:
Como criar uma lista de nomes de aplicativos para importação na configuração de bloqueio do sistema

7. Para adicionar um aplicativo individual, em Listas de arquivos de aplicativos, em Nome do arquivo, clique em
Adicionar.

8. Na caixa de diálogo Adicionar definição de arquivo, especifique o nome completo do caminho do arquivo (.exe
ou .dll).
Os nomes podem ser especificados usando uma string normal ou sintaxe de expressão regular. Os nomes podem
incluir caracteres curingas (* para qualquer caractere e ? para um caractere). O nome também pode incluir variáveis
do ambiente como %ProgramFiles% para representar o local do diretório Arquivos de programas ou %windir% para o
diretório de instalação do Windows.

9. Selecione Use a correspondência de caracteres curinga (suporte a * e ?) como padrão ou clique em Use a
correspondência de expressões regulares se você usou expressões regulares no nome do arquivo.

10. Se você quer permitir o arquivo somente quando for executado em um tipo específico de unidade, clique em
Somente corresponder arquivos nos seguintes tipos de unidades.
Desmarque os tipos de unidades que você não quer incluir. Todos os tipos de unidades são selecionados por padrão.

11. Se você quer corresponder pelo tipo de ID do dispositivo, marque Somente corresponder arquivos nos seguintes
tipos de ID de dispositivos e clique em Selecione.

12. Clique no dispositivo que você quer na lista e clique em OK.
13. Clique em OK para começar o teste.

Após um período de tempo, você poderá exibir a lista de aplicativos não aprovados. Se você abrir a caixa de diálogo
Bloqueio do sistema para nome do grupo novamente, será possível ver há quanto tempo o teste está em execução.

Para exibir os aplicativos não aprovados que o teste registrou em log mas não bloqueou
1. Na caixa de diálogo Bloqueio do sistema nome do grupo, clique em Exibir aplicativos não aprovados.

2. Na caixa de diálogo Aplicativos não aprovados, examine os aplicativos.

Esta lista inclui informações sobre a hora em que o aplicativo foi executado, o nome do host do computador, o nome
de usuário do cliente e o nome do arquivo executável.

3. Determine como você deseja lidar com os aplicativos não aprovados.

Para o modo de permissão, você pode adicionar os nomes dos aplicativos que quer permitir à lista de aplicativos
aprovados. Para o modo de negação, é possível remover os nomes dos aplicativos que você quer permitir.

4. Na caixa de diálogo Aplicativos não aprovados, clique em Redefinir o teste se você tiver alterado as listas de
impressões digitais de arquivos ou os aplicativos individuais e quiser executar o teste novamente. Caso contrário,
clique em Fechar.

5. Após terminar o teste, você poderá ativar o bloqueio do sistema.

Mais informações

Como configurar o bloqueio do sistema

Como executar o bloqueio do sistema no modo de permissão
Você pode configurar o bloqueio do sistema para permitir somente aplicativos aprovados em seus computadores-cliente.
Somente os aplicativos na lista aprovada podem ser executados. Todos os outros aplicativos são bloqueados. A lista
aprovada é chamada de lista de permissão (whitelist). Os aplicativos aprovados estão sujeitos a outros recursos de
proteção do Symantec Endpoint Protection.
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NOTE

Por padrão, o bloqueio do sistema será executado no modo de permissão quando você o ativar.

Você deve configurar o bloqueio do sistema para execução no modo de permissão somente depois que as seguintes
condições forem verdadeiras:

• Você testou a configuração do bloqueio do sistema com a opção Registrar em logo apenas aplicativos não
aprovados.

• Você tem certeza de que todos os aplicativos que seus computadores-cliente precisam executar estão listados na lista
de aplicativos aprovados.

WARNING

Seja cuidadoso quando adicionar ou remover uma lista de impressões digitais de arquivos ou um aplicativo
específico do bloqueio do sistema. Adicionar ou remover itens do bloqueio do sistema pode ser arriscado. Você
pode bloquear aplicativos importantes em seus computadores-cliente.

Para obter mais informações, consulte:

Como configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativá-lo

NOTE

Se você executar o bloqueio do sistema ativado no modo de permissão, o Symantec Endpoint Protection
Manager não aplicará nenhum aplicativo bloqueado do Symantec EDR.

Para obter mais informações, consulte:

Regras de interação entre o bloqueio do sistema e a lista de negação (blacklist) do Symantec EDR

Como realizar o bloqueio do sistema no modo de permissão
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo no qual deseja configurar o bloqueio do sistema.

Se você selecionar um subgrupo, o grupo pai deverá ter a herança desativada.

3. Na guia Políticas, clique em Bloqueio do sistema.

4. Em Bloqueio do sistema, selecione Permitir bloqueio do sistema para bloquear todos os aplicativos não
aprovados que os clientes tentarem executar.

5. Em Listas de arquivos de aplicativos, selecione Modo Permitir (Modo de whitelist na versão 14.3 MP1 e
anteriores).

6. Em Aplicativos aprovados, certifique-se de ter incluído todos os aplicativos executados nos computadores cliente.

WARNING

Você deve incluir todos os aplicativos que seus computadores cliente executam na lista de aplicativos
aprovados. Caso contrário, é possível fazer com que alguns computadores cliente não possam reiniciar ou
impedir que usuários executem aplicativos importantes.

7. Para mostrar uma mensagem no computador cliente quando o cliente bloquear um aplicativo, selecione Notificar o
usuário se um aplicativo estiver bloqueado.

8. Clique em OK.

Mais informações

• Como configurar o bloqueio do sistema
• Como desativar a herança de um grupo
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Como realizar o bloqueio do sistema no modo de negação
Você pode ativar o bloqueio do sistema para bloquear uma lista de aplicativos não aprovados em seus computadores
cliente. Todos os aplicativos na lista de não aprovados serão bloqueados. A lista não aprovada é chamada de lista
de negação. Qualquer outro aplicativo será permitido. Os aplicativos permitidos estão sujeitos aos outros recursos de
proteção do Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Se você executar o Symantec EDR em sua rede, a configuração do Symantec EDR afetará a configuração da
lista de negação do bloqueio do sistema.

Para obter mais informações, consulte:

Regras de interação entre o bloqueio do sistema e a lista de negação (blacklist) do Symantec EDR

Você deve configurar o bloqueio do sistema para bloquear aplicativos não aprovados somente após as seguintes
condições serem verdadeiras:

• Você testou a configuração do bloqueio do sistema com a opção Registrar em logo apenas aplicativos não
aprovados.

• Você está certo de que todos os aplicativos que seus computadores-cliente devem bloquear estão listados na lista de
aplicativos não aprovados.

Para obter mais informações, consulte:

Como configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativá-lo

WARNING

Seja cuidadoso quando adicionar ou remover uma lista de impressões digitais de arquivos ou um aplicativo
específico do bloqueio do sistema. Adicionar ou remover itens do bloqueio do sistema pode ser arriscado. Você
pode bloquear aplicativos importantes em seus computadores-cliente.

Para realizar o bloqueio do sistema no modo de negação
1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, selecione o grupo no qual deseja configurar o bloqueio do sistema.

Se você selecionar um subgrupo, o grupo pai deverá ter a herança desativada.Consulte:

Como desativar a herança de um grupo

3. Na guia Políticas, selecione Bloqueio do sistema.

4. Na caixa de diálogo Bloqueio do sistema, selecione Permitir Bloqueio do sistema.

5. Em Listas de arquivos de aplicativos, selecione Modo de negação. Essa opção é o Modo de blacklist na versão
14.3 MP1 e em versões anteriores.

6. Em Aplicativos não aprovados, certifique-se de que você incluiu todos os aplicativos que seus computadores cliente
devem bloquear.

NOTE

Um grande número de aplicativos nomeados pode diminuir o desempenho de seus computadores cliente.

7. Para mostrar uma mensagem no computador cliente quando o cliente bloquear um aplicativo, selecione Notificar o
usuário se um aplicativo estiver bloqueado.

8. Clique em OK.

Mais informações
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• Como configurar e testar a configuração do bloqueio do sistema antes de ativá-lo
• Como configurar o bloqueio do sistema

Gerenciamento do controle de dispositivos
O controle de dispositivos especifica quais dispositivos de hardware são permitidos ou bloqueados em seus
computadores cliente. A lista padrão de dispositivos de hardware e uma Política de controle de dispositivos são usadas
para gerenciar o controle de dispositivos. Você também pode adicionar suas próprias.

Table 138: Gerenciamento do controle de dispositivos

Etapa Descrição

Verificar a lista de dispositivos de
hardware padrão no Symantec
Endpoint Protection Manager

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection Manager inclui uma lista de dispositivos de
hardware. A lista aparece na guia Políticas do Symantec Endpoint Protection Manager em
Componentes das políticas. Esta lista é usada para selecionar os dispositivos que você deseja
controlar em seus computadores-cliente.
Se quiser controlar um dispositivo que não esteja incluído na lista, será necessário adicionar o
dispositivo primeiro.Consulte:
Sobre a lista de dispositivos de hardware

Adicionar dispositivos à lista de
dispositivos de hardware (se
necessário)

Ao adicionar um dispositivo à lista de dispositivos, é necessário um ID da classe ou do dispositivo
para o dispositivo.
Você não pode adicionar um dispositivo personalizado no Mac. Você pode usar somente os tipos
de dispositivo que são fornecidos.Consulte:
• Como adicionar um dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware
• Como obter um fornecedor ou um modelo de dispositivo para computadores Windows com o

DevViewer

Permitir ou bloquear um
dispositivo na política de Controle
de dispositivo

Especifique os dispositivos que você quer permitir ou bloquear o acesso no cliente.Consulte:
Como permitir ou bloquear dispositivos em computadores cliente

Para clientes Mac, o controle de dispositivo faz parte do serviço do SymDaemon. Você não precisa reiniciar o cliente
Windows ou o cliente Mac para que o controle de dispositivo funcione.

Mais informações

Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo

Para permitir ou bloquear dispositivos em computadores-cliente
Políticas de controle de dispositivos e aplicativos são usadas para configurar o controle de dispositivos. Antes de
começar, adicione todos os dispositivos necessários à lista Dispositivos de hardware. Consulte:

Como adicionar um dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware

A partir do 14, você pode configurar o controle de dispositivo do Windows e do Mac.

Para permitir ou bloquear dispositivos em computadores cliente
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1. Opção 1: Para configurar o controle de dispositivos para clientes Windows, no console, abra uma política de controle
de dispositivos e aplicativos.

2. Clique em Controle de dispositivos.

3. Em Dispositivos bloqueados, clique em Adicionar.

4. Na janela Seleção do dispositivo, selecione um ou mais dispositivos. Se você bloquear portas específicas,
certifique-se de excluir dispositivos caso seja necessário.

NOTE

Normalmente, você nunca deve bloquear um teclado.

5. Clique em OK.

6. Em Dispositivos excluídos do bloqueio, clique em Adicionar.

7. Na janela Seleção do dispositivo, selecione um ou mais dispositivos.

8. Selecione Notificar usuários quando os dispositivos forem bloqueados se desejar notificar o usuário.

9. Clique em OK.

10. Opção 2: Para configurar o controle de dispositivos para clientes Mac (a partir da versão 14), no console, abra uma
política de controle de dispositivos e aplicativos.

11. Em Configurações do Mac, clique em Controle de dispositivo.

12. Em Dispositivos bloqueados, clique em Adicionar.

13. Na janela Seleção do dispositivo, selecione um dispositivo da lista. Você pode adicionar somente um dispositivo de
cada vez.

Preencha os campos na parte inferior da janela, se disponível. Se você deixar os campos em branco, todos os
dispositivos desse tipo serão bloqueados.

Você pode igualmente usar expressões regulares para definir o fornecedor do dispositivo, o modelo do dispositivo ou
o número de série. Consulte a ajuda na janela Controle de dispositivo Mac para obter mais informações.

Para obter o número de série, o número do modelo ou o nome do fornecedor de um dispositivo conectado MAC,
use a ferramenta DeviceInfo do arquivo de instalação. É possível encontrar essa ferramenta e suas instruções em
Informações da ferramenta/dispositivo.

14. Clique em OK.

15. Em Dispositivos excluídos do bloqueio, clique em Adicionar.

16. Na janela Seleção de dispositivo, selecione um dispositivo da lista, defina os dispositivos excluídos e clique em OK.

17. Selecione Notificar usuários quando os dispositivos forem bloqueados se desejar notificar o usuário.

18. Clique em OK.

Mais informações

• Controle de dispositivo Mac
• Como gerenciar o controle de dispositivos
• Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo

Sobre a lista de dispositivos de hardware
O Symantec Endpoint Protection Manager inclui uma lista de dispositivos de hardware. Alguns dispositivos são incluídos
na lista por padrão. Os dispositivos são usados ao configurar o controle de dispositivos.Consulte:
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Como gerenciar o controle de dispositivos

Você pode adicionar dispositivos à lista. Você não pode editar ou excluir nenhum dispositivo padrão.

Você não pode adicionar um dispositivo de hardware personalizado no Mac.

Os dispositivos são identificados por um ID de dispositivo ou por ID da classe. Você usa um destes valores para
adicionar um dispositivo à lista. É possível usar uma ferramenta para determinar o ID do dispositivo ou o ID da classe. No
Windows, acesse Tools\DevViewer. No Mac, acesse Tools\DeviceInfo. Consulte:

Como obter um fornecedor ou um modelo de dispositivo para computadores Windows com o DevViewer

Table 139: ID de dispositivo e ID de classe

Tipo de ID Descrição

ID da classe O ID da classe refere-se ao Windows GUID. Cada tipo de
dispositivo tem uma classe e um ClassGuid associados a
ele. O ClassGuid é um valor hexadecimal com o seguinte
formato:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

ID do dispositivo Um ID do dispositivo é o ID mais específico para um
dispositivo. A sintaxe de um ID do dispositivo inclui algumas
string descritivas que tornam a leitura mais fácil do que o ID
da classe.
Quando adicionar um ID de dispositivo, você poderá usar o
ID de um dispositivo específico. Como alternativa, é possível
usar um caractere curinga na string do ID de dispositivo para
indicar um grupo menos específico de dispositivos. Você
pode usar um asterisco (*) para indicar caracteres zero ou
mais adicionais ou um ponto de interrogação (?) para indicar
um único caractere de qualquer valor.
O item a seguir é um ID do dispositivo para um dispositivo
específico de USB ScanDisk:
USBSTOR
\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033
\0002071406&0
O item a seguir é um ID do dispositivo com um caractere
curinga que indica qualquer dispositivo de USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
O item a seguir é um ID do dispositivo com um caractere
curinga que indica qualquer dispositivo de disco USB:
USBSTOR\DISK*
O item a seguir é um ID do dispositivo com um caractere
curinga que indica qualquer dispositivo de armazenamento
USB:
USBSTOR*

Para obter um fornecedor ou um modelo de dispositivo para computadores Windows com o
DevViewer
Você pode usar a ferramenta Symantec DevViewer para obter o ID da classe (GUID) ou o ID do dispositivo. Você pode
usar o Gerenciador de Dispositivos do Windows para obter o ID do dispositivo.

Depois que você obtiver um ID do dispositivo, será possível modificá-lo com um caractere curinga para indicar um grupo
menos específico de dispositivos.
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Como obter um fornecedor ou modelo de dispositivo para computadores Windows com DevViewer
1. Faça download do DevViewer para o computador cliente na seção Attachments em:

Use DevViewer to find hardware device IDs for Device Blocking in Endpoint Protection (em inglês)

2. No computador cliente, execute DevViewer.exe.

3. Expanda a árvore de dispositivo e localize o dispositivo do qual você quer o ID do dispositivo ou o GUID.

Por exemplo, expanda as unidades de Unidades de disco e selecione o dispositivo dentro dessa categoria.

4. No painel direito, clique com o botão direito do mouse no ID do dispositivo (inicia com [ID do dispositivo]) e clique em
Copiar ID do dispositivo.

5. Clique em Sair.

6. No servidor de gerenciamento, cole o ID do dispositivo na lista de dispositivos de hardware.

7. Para obter uma ID de dispositivo no Painel de controle, abra o Gerenciador de Dispositivos no Painel de controle.

O caminho do Gerenciador de dispositivos dependerá do sistema operacional Windows. Por exemplo, no Windows 7,
clique em Iniciar > Painel de controle > Sistema > Gerenciador de dispositivos.

8. Na caixa de diálogo Gerenciador de dispositivos, clique com o botão direito do mouse no dispositivo e depois clique
em Propriedades.

9. Na caixa de diálogo Propriedades do dispositivo, na guia Detalhes, selecione o ID do dispositivo.

Por padrão, o ID do dispositivo é o primeiro valor mostrado.

10. Copie a string do ID.

11. Clique em OK.

Para obter mais informações, consulte:

Como adicionar um dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware

Mais informações

• Sobre as IDs de classe
• Sobre as IDs de dispositivo

Sobre as IDs de classe

O ID da classe refere-se ao Windows GUID. Cada tipo de dispositivo tem uma classe e um ClassGuid associados a ele.
O ClassGuid é um valor hexadecimal com o seguinte formato:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Mais informações

Como obter um fornecedor ou um modelo de dispositivo para computadores Windows com o DevViewer

Sobre as IDs de dispositivo

Um ID do dispositivo é o ID mais específico para um dispositivo. A sintaxe de um ID do dispositivo inclui algumas string
descritivas que tornam a leitura mais fácil do que o ID da classe.

Quando adicionar um ID de dispositivo, você poderá usar o ID de um dispositivo específico. Como alternativa, é possível
usar um caractere curinga na string do ID de dispositivo para indicar um grupo menos específico de dispositivos. Você
pode usar um asterisco (*) para indicar caracteres zero ou mais adicionais ou um ponto de interrogação (?) para indicar
um único caractere de qualquer valor.
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O item a seguir é um ID do dispositivo para um dispositivo específico de USB ScanDisk:

USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0

O item a seguir é um ID do dispositivo com um caractere curinga que indica qualquer dispositivo de USB SanDisk:

USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*

O item a seguir é um ID do dispositivo com um caractere curinga que indica qualquer dispositivo de disco USB:

USBSTOR\DISK*

O item a seguir é um ID do dispositivo com um caractere curinga que indica qualquer dispositivo de armazenamento
USB:

USBSTOR*

Mais informações

Como obter um fornecedor ou um modelo de dispositivo para computadores Windows com o DevViewer

Adição de um dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware
Depois que você obtiver um ID da classe ou um ID do dispositivo para um dispositivo de hardware, poderá adicionar o
dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware padrão. Você poderá então acessar essa lista padrão na parte
do controle de dispositivo da política de controle de dispositivos e aplicativos.Consulte:

Sobre a lista de dispositivos de hardware

Para adicionar dispositivos de hardware à lista Dispositivos de hardware
1. No console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, expanda Componentes das políticas e clique em Dispositivos de hardware.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar um dispositivo de hardware.

4. Digite o nome do dispositivo que você deseja adicionar.

As IDs de classe e de dispositivo são colocadas entre chaves ({ }) por convenção. Talvez seja necessário substituir
as chaves pelo caractere curinga ?.

5. Selecione ID da classe ou ID do dispositivo e cole o ID que você copiou do Gerenciador de dispositivos do
Windows ou da ferramenta DevViewer.

6. Você pode usar caracteres curinga para definir um conjunto de IDs do dispositivo. Por exemplo, é possível usar esta
string: *IDE\DVDROM*.

Para obter mais informações, consulte:

Como obter um fornecedor ou um modelo de dispositivo para computadores Windows com o DevViewer

7. Clique em OK.

Para gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection
Você pode gerenciar exceções para o Symantec Endpoint Protection no console do Symantec Endpoint Protection
Manager.
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Table 140: Para gerenciar exceções

Tarefa Descrição

Identificar exceções Use exceções para excluir itens da verificação em seus computadores-cliente.
Examinar os tipos de arquivos e
pastas que o Symantec Endpoint
Protection exclui automaticamente
das verificações

O Symantec Endpoint Protection cria automaticamente exceções ou exclusões para alguns
aplicativos de terceiros e alguns produtos da Symantec.
Você também pode configurar verificações individuais para incluir apenas determinadas
extensões e ignorar todas as outras extensões. Consulte:
Sobre os arquivos e pastas que o Symantec Endpoint Protection exclui das verificações de vírus
e spyware

Criar exceções para verificações As exceções são adicionadas diretamente a uma Política de exceções. Ou é possível adicionar
exceções de eventos de log na página Monitores.Consulte:
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Como criar exceções de eventos de log

Restrição dos tipos de exceções
que os usuários podem configurar
em computadores-cliente
(somente Windows)

Por padrão, nos computadores-cliente, os usuários têm direitos de configuração limitados para
exceções. Você pode restringir os usuários ainda mais, de modo que não possam criar exceções
para verificações de vírus e spyware ou para o SONAR.
Usuários nunca podem forçar a detecção de aplicativo e nunca têm permissão para criar
exceções à Proteção contra adulterações.
Usuários também não podem criar exceções de arquivo para o controle de aplicativo.Consulte:
Como restringir os tipos de exceções que os usuários podem configurar em computadores cliente

Verificar os logs em busca de
detecções para as quais criar
exceções

Depois que o Symantec Endpoint Protection fizer uma detecção, você poderá criar uma exceção
para a detecção do evento de log.
Por exemplo, é possível criar uma exceção para um arquivo que as verificações detectam, mas
do qual seus usuários solicitam o download.Consulte:
Como criar exceções de eventos de log

Crie exceções para assinaturas de
prevenção contra intrusões

Você pode especificar exceções para a prevenção contra intrusões.
Você também pode configurar uma lista de host excluídos para a prevenção contra intrusões.
As exceções da prevenção contra intrusões são configuradas em uma Política de prevenção
contra intrusões.Consulte:
Como criar exceções para assinaturas IPS

Quais exceções do Windows posso usar para quais tipos de verificação?
A tabela a seguir relaciona os tipos de extensão que são usados na política Exceções para quais tipos de verificação na
versão 14 MPx e anteriores.

Table 141: Nomes de exceção

Symantec Endpoint
Protection Manager

Restrições do cliente
(em Symantec Endpoint

Protection Manager)*
Cliente Windows Qual a função da exceção?

Aplicativo Exceção de aplicativo Exceção de aplicativo • Auto-Protect
• Verificações manuais
• Verificações agendadas
• Download Insight
• SONAR

Aplicativo para monitoração Não disponível Não disponível Controle de aplicativos
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Symantec Endpoint
Protection Manager

Restrições do cliente
(em Symantec Endpoint

Protection Manager)*
Cliente Windows Qual a função da exceção?

Certificado Não disponível Não disponível • Auto-Protect
• Verificações manuais
• Verificações agendadas
• Download Insight
• SONAR

Alteração no arquivo do host ou
DNS

Exceção DE alteração do DNS
ou arquivo de host

Exceção de alteração no arquivo
do host ou DNS > Aplicativo

SONAR

Extensões Exceção de extensões Exceção de risco à segurança >
Extensões

• Auto-Protect
• Verificações manuais
• Verificações agendadas

Arquivo Exceção de arquivo Exceção de risco à segurança >
Arquivo

• Auto-Protect
• Verificações manuais
• Verificações agendadas
• SONAR
• Controle de aplicativos

Acesso ao arquivo Acesso ao arquivo Controle de aplicativos
Pasta Exceção de pasta:

• Exceção de risco à
segurança

• Exceção do SONAR

Exceção de risco à segurança >
Exceção de pasta do SONAR

• Auto-Protect
• Verificações manuais
• Verificações agendadas
• SONAR
• Controle de aplicativos

Riscos conhecidos Exceção de riscos conhecidos Exceção de risco à segurança >
Riscos conhecidos

• Auto-Protect
• Verificações manuais
• Verificações agendadas
• SONAR

Domínio Web confiável Exceção de domínio Web
confiável

Exceção de risco à segurança >
domínio Web

Download Insight

Exceção da proteção contra
adulterações

Não disponível Não disponível Aplicativos que a Proteção
contra adulterações protege

*Restrições de cliente são as exceções que você pode exibir ou ocultar no cliente para que o usuário de cliente as
adicione. As exceções adicionadas no console na nuvem estão indisponíveis em Symantec Endpoint Protection Manager
para ativar ou desativar no cliente.

Mais informações

• Como restringir os tipos de exceções que os usuários podem configurar em computadores cliente
• De que maneira a política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager interage com o console na nuvem?

Para criar exceções para verificações de vírus e spyware
Você pode criar diferentes tipos de exceções para o Symantec Endpoint Protection.

Toda a exceção que você criar prevalece sobre qualquer exceção que um usuário possa definir. Nos computadores
cliente, os usuários não podem exibir as exceções que você cria. Um usuário pode exibir apenas as exceções que o
usuário cria.

As exceções para verificações de vírus e spyware também se aplicam ao Download Insight.
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Table 142: Criação de exceções para o Symantec Endpoint Protection

Tarefa Descrição

Excluir um arquivo das
verificações de vírus e spyware

Suportado em clientes Windows e Mac.
Exclui um arquivo pelo nome das verificações de vírus e spyware, do SONAR ou do controle de
aplicativo em clientes Windows.
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

Excluir uma pasta das verificações
de vírus e spyware

Suportado em clientes Windows, Mac e Linux.
Exclui uma pasta das verificações de vírus e spyware, do SONAR ou de todas as verificações em
clientes Windows.
Em clientes Windows e Linux, você pode optar por limitar uma exceção para as verificações de
vírus e spyware ao Auto-Protect ou somente verificações agendadas e sob demanda. Se você
executar um aplicativo que grave muitos arquivos temporários em uma pasta, convém excluir a
pasta do Auto-Protect. O Auto-Protect verifica arquivos enquanto eles são gravados. Assim, você
pode aumentar o desempenho do computador limitando a exceção para verificações agendadas
e sob demanda.
Convém excluir das verificações agendadas ou sob demanda aquelas pastas que não são
usadas frequentemente ou que contêm arquivos em pacotes ou arquivados. Por exemplo,
verificações agendadas ou sob demanda de arquivos mortos que não são usados com frequência
podem reduzir o desempenho do computador. O Auto-Protect protege ainda a pasta verificando
somente quando algum arquivo for acessado ou gravado na pasta.
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

Excluir um risco conhecido das
verificações de vírus e spyware

Suportado em clientes Windows.
Exclui um risco conhecido das verificações de vírus e spyware. As verificações ignoram o risco,
mas você pode configurar a exceção de modo que as verificações registrem em log a detecção.
Em qualquer caso, o software-cliente não notifica os usuários ao detectar os riscos especificados.
Se um usuário configurar as ações personalizadas de um risco conhecido que você configura
para ignorar, as ações personalizadas serão ignoradas pelo Symantec Endpoint Protection.
As exceções de riscos à segurança não se aplicam ao SONAR.
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir riscos conhecidos das verificações de vírus e spyware em clientes Windows

Excluir extensões de arquivo das
verificações de vírus e spyware

Suportado em clientes Windows e Linux.
Exclui qualquer arquivo com as extensões especificadas das verificações de vírus e spyware.
As exceções da extensão não se aplicam a SONAR nem ao Power Eraser.
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir extensões de arquivo das verificações de vírus e spyware em clientes Windows e
clientes Linux

Monitorar um aplicativo para criar
uma exceção para o aplicativo

Suportado em clientes Windows.
Use a exceção Aplicativo para monitoração para monitorar um aplicativo específico. Quando
o Symantec Endpoint Protection reconhecer o aplicativo, você pode criar uma exceção para
especificar como o Symantec Endpoint Protection controlará o aplicativo.
Se você desativar o reconhecimento de aplicativo, a exceção Aplicativo para monitoração forçará
o reconhecimento do aplicativo especificado.
Para obter mais informações, consulte:
Para monitorar um aplicativo para criar uma exceção do aplicativo em clientes Windows
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Tarefa Descrição

Especificar como as verificações
de vírus e spyware controlam os
aplicativos monitorados

Suportado em clientes Windows.
Use uma exceção do aplicativo para especificar uma ação para Symantec Endpoint Protection
para aplicar a um aplicativo monitorado. O tipo de ação determina se o Symantec Endpoint
Protection aplicará a ação quando detectar o aplicativo ou quando o aplicativo for executado. O
Symantec Endpoint Protection aplica a ação Encerrar, Colocar em quarentena ou Remover a um
aplicativo quando ele for iniciado ou executado. Ele aplicará a ação Somente registrar em log ou
Ignorar quando detectar o aplicativo.
Ao contrário de uma exceção do nome de arquivo, uma exceção do aplicativo é uma exceção
baseada em hash. Os arquivos diferentes podem ter o mesmo nome, mas um hash do arquivo
identifica um aplicativo com exclusividade.
A exceção do aplicativo é uma exceção com base em hash SHA-2.
Aplicativos para os quais você pode criar exceções aparecem na caixa de diálogo Exceções
após o Symantec Endpoint Protection reconhecer o aplicativo. Você pode pedir que o Symantec
Endpoint Protection monitore um aplicativo específico para reconhecê-lo.
Para obter mais informações, consulte:
• Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em

clientes Windows
• Como coletar informações sobre os aplicativos executados nos computadores cliente

Excluir um domínio Web das
verificações de vírus e spyware

Suportado em clientes Windows.
O Download Insight verifica os arquivos que os usuários tentam transferir por download de sites
e outros portais. O Download Insight é executado como parte de uma verificação de vírus e
spyware. É possível configurar uma exceção para um domínio específico da Web que você sabe
que é seguro.
O Download Insight deve estar ativado para que a exceção entre em vigor.

Note: Se seus computadores-cliente usarem um proxy com autenticação, será necessário
especificar exceções do domínio Web confiável para os URLs da Symantec. As exceções
permitem que seus computadores-cliente comuniquem-se com o Symantec Insight e com outros
sites importantes da Symantec.

Veja os seguintes artigos:
• How to test connectivity to Insight and Symantec licensing servers (em inglês)
• Required exclusions for proxy servers to allow Symantec Endpoint Protection to connect to

Symantec reputation and licensing servers (em inglês)
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir um domínio web confiável das verificações em clientes Windows

Criar exceções do arquivo para
Proteção contra adulterações

Suportado em clientes Windows.
A Proteção contra adulterações protege os computadores-cliente dos processos que adulteram
processos e objetos internos da Symantec. Quando a Proteção contra adulterações detectar
um processo que poderia modificar as configurações da Symantec ou os valores do registro do
Windows, ela bloqueará o processo.
Alguns aplicativos de terceiros tentam inadvertidamente modificar processos ou configurações
da Symantec. Talvez seja preciso permitir que um aplicativo seguro modifique configurações da
Symantec. Talvez você queira interromper a Proteção contra adulterações para certas áreas do
registro ou certos arquivos do computador-cliente.
Em alguns casos, a Proteção contra adulterações pode bloquear um leitor de tela ou algum
outro aplicativo de tecnologia de auxílio. Você pode criar uma exceção de arquivo de modo
que o aplicativo possa ser executado em computadores-cliente. As exceções de pasta não são
suportadas para a Proteção contra adulterações.
Para obter mais informações, consulte:
Como criar uma exceção de Proteção contra adulterações em clientes Windows
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Tarefa Descrição

Permitir que aplicativos façam
alterações no DNS ou no arquivo
do host

Suportado em clientes Windows.
Você pode criar uma exceção para que um aplicativo faça alterações no DNS ou no arquivo
do host. O SONAR tipicamente impede mudanças no sistema como alterações no DNS ou no
arquivo de host. Talvez seja preciso fazer uma exceção para um aplicativo VPN, por exemplo.
Para obter mais informações, consulte:
Como criar uma exceção para um aplicativo que faz mudanças no DNS ou em arquivo do host

Excluir um certificado Suportado em clientes Windows (a partir da versão 14.0.1).
É possível excluir um certificado das verificações. Excluir um certificado impede que ele seja
marcado como suspeito. Por exemplo, a verificação do Download Insight pode marcar um
certificado autoassinado como suspeito em uma ferramenta interna.
Para obter mais informações, consulte:
Como excluir um certificado das verificações em clientes Windows

Mais informações

• Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection
• Como criar exceções de eventos de log

Exclusão de um arquivo ou pasta das verificações
Você adiciona exceções para arquivos ou pastas individualmente. Se quiser criar exceções para mais de um arquivo,
repita o procedimento.

É possível configurar exceções de arquivo ou pasta em clientes Windows e Mac, e exceções de arquivo em clientes
Linux.

Para excluir um arquivo das verificações em clientes Windows

1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.
2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções do Windows > Arquivo.
3. Na caixa suspensa Variável de prefixo, selecione uma pasta comum.

Selecione [NENHUM] para digitar o caminho absoluto e o nome do arquivo.
Quando você selecionar um prefixo, a exceção pode ser usada em sistemas operacionais Windows diferentes.

4. Na caixa de texto Arquivo, digite o nome do arquivo.
Se você selecionar uma variável de prefixo, o caminho deverá ser relativo ao prefixo. Se você selecionar [NENHUM],
digite o nome do caminho completo.

NOTE

Os caminhos devem ser denotados usando uma barra inversa.
NOTE
O cliente Windows não oferece suporte ao uso de caminhos UNC em exceções. O Auto-Protect ignora
essas exceções. As verificações sob demanda e verificações agendadas, além de outras tecnologias de
proteção não excluem esses locais de maneira confiável. Em vez disso, você deve mapear locais UNC
para uma unidade no Windows e criar exceções de letra de unidade mapeada para melhor desempenho e
confiabilidade.

5. Em Especificar os tipos de verificações que excluirão esse arquivo, selecione o tipo de verificação (Risco à
segurança, SONAR ou Controle de aplicativos).
Você deve selecionar pelo menos um tipo.

6. Para verificações de risco à segurança, em Especifique o tipo de verificação de risco à segurança, selecione
Auto-Protect, Agendado e sob demanda ou Todas as verificações.
Consulte a ajuda para obter informações sobre por que você pode querer limitar a exceção a um tipo específico de
verificação do risco à segurança.
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7. Clique em OK.

Para excluir uma pasta das verificações em clientes Windows

1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.
2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções do Windows > Pasta.
3. Na caixa suspensa Variável de prefixo, selecione uma pasta comum.

Selecione [NENHUM] para digitar o caminho absoluto e o nome do arquivo.
Quando você selecionar um prefixo, a exceção pode ser usada em sistemas operacionais Windows diferentes.

4. Na caixa de texto Pasta, digite o nome da pasta.
Se você selecionar uma variável de prefixo, o caminho deverá ser relativo ao prefixo. Se você selecionar [NENHUM],
digite o nome do caminho completo.

NOTE

Os caminhos devem ser denotados usando uma barra inversa.
5. Em Especificar os tipos de verificações que excluirão esse arquivo, selecione o tipo de verificação (Risco à

segurança, SONAR, Controle de aplicativos ou Todos).
Você deve selecionar pelo menos um tipo.

6. Para verificações de risco à segurança, em Especifique o tipo de verificação de risco à segurança, selecione
Auto-Protect, Agendado e sob demanda ou Todas as verificações.
Consulte a ajuda para obter informações sobre por que você pode querer limitar a exceção a um tipo específico de
verificação do risco à segurança.

7. Clique em OK.

Para excluir um arquivo ou pasta das verificações em clientes Mac

1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.
2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções Mac > Exceções de riscos à segurança para Arquivo ou pasta.
3. Em Exceção de arquivo ou pasta de riscos à segurança, na caixa suspensa Variável de prefixo, selecione uma

pasta comum.
Selecione [NENHUM] para digitar o caminho absoluto e o nome do arquivo.

4. Na caixa de texto Arquivo ou pasta, digite o nome do arquivo ou da pasta.
Se você selecionar uma variável de prefixo, o caminho deverá ser relativo ao prefixo. Se você selecionar [NENHUM],
digite o nome do caminho completo.

NOTE

Os caminhos de pastas devem ser denotados usando uma barra.
5. Clique em OK.

Para excluir uma pasta das verificações em clientes Windows

1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.
2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções Linux.
3. Clique em Pasta.
4. Na caixa de diálogo Adicionar exceção de pasta, você pode escolher uma variável do prefixo, digitar um nome de

pasta e incluir subpastas ou não.
A partir da versão 14.3 RU1, a opção Também excluir subpastas não é suportada no Symantec Agent para Linux e
todos os subdiretórios sempre são excluídos das verificações.
Se você selecionar uma variável de prefixo, o caminho deverá ser relativo ao prefixo. Se você selecionar [NENHUM],
digite o nome do caminho completo.

NOTE

Os caminhos de pastas devem ser denotados usando uma barra.
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5. Especifique o tipo de verificação de risco à segurança. Selecione Auto-Protect, Agendado e sob demanda ou
Todas as verificações e clique em OK.

Mais informações

• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Como excluir extensões de arquivo das verificações de vírus e spyware em clientes Windows e clientes Linux

Como excluir riscos conhecidos das verificações de vírus e spyware em clientes Windows
Os riscos à segurança detectados pelo software cliente são exibidos na caixa de diálogo Exceções de riscos à
segurança conhecidos.

A lista de riscos à segurança conhecidos inclui informações sobre a gravidade do risco.

Para excluir riscos conhecidos das verificações de vírus e spyware em clientes Windows
1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções do Windows > Riscos conhecidos.

3. Na caixa de diálogo Adicionar Exceções de riscos à segurança conhecidos, selecione um ou mais riscos à
segurança que você queira excluir das verificações de vírus e spyware.

4. Marque Registrar quando o risco à segurança for detectado se quiser registrar a detecção.

Se essa opção não for marcada, o cliente ignorará o risco quando detectar os riscos selecionados. Portanto, o cliente
não registrará a detecção.

5. Clique em OK.

6. Se você tiver concluído a configuração desta política, clique em OK.

Mais informações

Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Como excluir extensões de arquivo das verificações de vírus e spyware em clientes Windows
e clientes Linux
É possível adicionar várias extensões de arquivos a uma exceção. Depois de criar a exceção, não se pode criar outras
exceções de extensão para a mesma política. É preciso editar a exceção existente.

Somente é possível adicionar uma extensão por vez. Se várias extensões forem inseridas na caixa de texto Adicionar, a
política tratará a entrada como um só nome de extensão.

Para obter mais informações, consulte:

Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Para excluir extensões de arquivo das verificações de vírus e spyware em clientes Windows e clientes
Linux
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1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções do Windows > Extensões ou em Adicionar > Exceções do Linux
> Extensões.

3. Na caixa de texto, digite a extensão a ser excluída e clique em Adicionar.

4. Em Especifique o tipo de verificação de risco à segurança, selecione Auto-Protect, Agendado e sob demanda
ou Todas as verificações.

5. Adicione todas as outras extensões à exceção.

6. Clique em OK.

Mais informações

Como excluir um arquivo ou pasta das verificações

Para monitorar um aplicativo para criar uma exceção do aplicativo em clientes Windows
Quando o Symantec Endpoint Protection reconhecer um aplicativo monitorado, ele aparecerá na caixa de diálogo
Exceção de aplicativo. Você pode criar uma ação de exceção para o aplicativo na Política de exceções. O aplicativo
aparece também no log relevante, e você pode criar uma exceção do log.

Se você desativar o reconhecimento de aplicativo, a exceção Aplicativo para monitoração forçará o reconhecimento do
aplicativo especificado.

Para monitorar um aplicativo para criar uma exceção do aplicativo em clientes Windows
1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Clique em Adicionar > Exceções do Windows > Aplicativo para monitoração.

3. Na caixa de diálogo, digite o nome do aplicativo.

Por exemplo, poderia ser digitado o nome de um arquivo executável, como segue:

foo.exe

4. Clique em Adicionar.

5. Clique em OK.

Mais informações

• Para monitorar os aplicativos e serviços executados em computadores cliente
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em clientes Windows
• Como criar exceções de eventos de log

Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em
clientes Windows
Você pode monitorar um aplicativo específico de modo a criar uma exceção para como o Symantec Endpoint Protection
controla o aplicativo. Quando o Symantec Endpoint Protection reconhecer o aplicativo, e o console de gerenciamento
receber o evento, o aplicativo aparecerá na lista do aplicativo na caixa de diálogo Exceção de aplicativo. A lista de
aplicativos aparecerá vazia se os computadores-cliente de sua rede ainda não tiverem reconhecido nenhum aplicativo.

A lista dos aplicativos inclui os aplicativos que você monitora, assim como os arquivos obtidos por download por seus
usuários. O Symantec Endpoint Protection aplicará a ação quando o Symantec Endpoint Protection detectar o aplicativo
ou o aplicativo for executado.
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Os aplicativos também aparecem na lista de Exceção de alteração de DNS e arquivo do host.

Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em clientes
Windows

1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Clique em Adicionar > Exceções do Windows > Aplicativo.

3. Na caixa suspensa Exibir, selecione Todos, Aplicativos monitorados ou Aplicativos permitidos pelo usuário.

4. Selecione os aplicativos para os quais deseja criar uma exceção.

5. Na caixa suspensa Ação, selecione Ignorar, Somente registrar em log, Colocar em quarentena, Encerrar ou
Remover.

As ações Ignorar e Somente registrar em log serão aplicadas quando as verificações detectarem o aplicativo como
malicioso ou incorreto. As ações Encerrar, Colocar em quarentena e Remover serão aplicadas quando o aplicativo
for inicializado.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Para monitorar um aplicativo para criar uma exceção do aplicativo em clientes Windows
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Para monitorar os aplicativos e serviços executados em computadores cliente
• Como criar uma exceção para um aplicativo que faz mudanças no DNS ou em arquivo do host

Como excluir um domínio web confiável das verificações em clientes Windows
Você pode excluir um domínio Web das verificações de vírus e spyware e do SONAR. Quando você excluir um domínio
Web confiável, o download de arquivos pelos usuários será permitido sempre de qualquer local nesse domínio Web. No
entanto, o Auto-Protect e outras verificações definidas ainda verificarão o arquivo.

Por padrão, o Download Insight exclui os sites exibidos na lista de Sites confiáveis da Internet usando Internet
Explorer > Ferramentas > Opções da Internet > Segurança. Você pode definir essa configuração nas configurações
do Download Insight na política de Proteção contra vírus e spyware.

Se o Download Insight ou o Auto-Protect for desativado, as exceções do domínio web confiável serão desativadas
também.

NOTE

Tome cuidado ao configurar exceções. Toda a exceção criada reduz o perfil de segurança do computador.
Considere enviar toda suspeita de falsos positivos para exame, em vez de abrir uma exclusão de verificação
permanente. Use sempre as diversas camadas de proteção que o Symantec Endpoint Protection oferece.
Consulte:

Report a Suspected Erroneous Detection (False Positive) (em inglês)

Exceções de domínio Web compatíveis

Siga estas diretrizes ao criar uma exceção de domínio Web:
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• Você deve digitar um único domínio como URL ou um endereço IP quando especificar uma exceção de domínio web
confiável. Você pode especificar apenas um domínio de cada vez.

• Números de porta não são suportados.
• Quando for especificado um URL, a exceção usará somente a parte do nome de domínio do URL. Você pode anexar

HTTP ou HTTPS (não diferencia maiúsculas e minúsculas) ao início do URL, mas a exceção se aplica aos dois
protocolos.

• Ao especificar um endereço IP, a exceção se aplica ao endereço IP especificado e a seu nome de host
correspondente. Se um usuário navegar para um local com seu URL, o Symantec Endpoint Protection determinará o
nome do host para o endereço IP e aplicará a exceção. É possível colocar o endereço IP no início do URL somente
com HTTP (não diferencia maiúsculas e minúsculas).

• O Download Insight e o SONAR excluem o domínio independentemente de um usuário navegar para o domínio
usando HTTP ou HTTPS.

• Para locais FTP, é necessário especificar um endereço IP. URLs FTP não são suportados.
• O caractere curinga * é compatível para uso com exceções para domínios web confiáveis.
• A reputação do URL na política de prevenção contra intrusões permite qualquer site que você especifique como uma

exceção de domínio web confiável.

Para excluir um domínio web confiável das verificações em clientes Windows
1. Na página Política de exceções, clique em Adicionar > Exceções do Windows > Domínio web confiável.

2. Na caixa de diálogo Adicionar exceção de domínio web confiável, digite o nome de domínio ou o endereço IP que
você quer excluir. Consulte:

Diretrizes para as exceções do domínio Web compatível

3. Clique em OK.

4. Repita o procedimento para adicionar mais exceções de domínio web.

Mais informações

Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Como criar uma exceção de Proteção contra adulterações em clientes Windows
Você pode criar exceções de arquivos para a Proteção contra adulterações. Convém criar uma exceção de Proteção
contra adulterações se a Proteção contra adulterações interferir com um aplicativo seguro conhecido em seus
computadores-cliente. Por exemplo, a Proteção contra adulterações pode bloquear um aplicativo de tecnologia de auxílio,
como um leitor de tela. 

Você precisa saber o nome do arquivo associado ao aplicativo da tecnologia assistencial. Então você pode criar uma
exceção para permitir que o aplicativo seja executado.

NOTE

A Proteção contra adulterações não suporta exceções de pasta.

A versão 14.2 RU1 e as posteriores incluem suporte às variáveis de prefixo [User Profile] e [System].

Para criar uma exceção de Proteção contra adulterações em clientes Windows
1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Clique em Adicionar > Exceções do Windows > Exceção de Proteção contra adulterações.

3. Na caixa de diálogo Adicionar exceção de Proteção contra adulterações, na caixa suspensa Variável de prefixo,
selecione uma pasta comum.

Quando você selecionar um prefixo, a exceção pode ser usada em sistemas operacionais Windows diferentes.
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Selecione [NENHUM] se deseja digitar o caminho absoluto e o nome do arquivo.

4. Na caixa de texto Arquivo, digite o nome do arquivo.

Se você selecionou um prefixo, o caminho deverá ser relativo ao prefixo. Se você selecionou [NENHUM] para o
prefixo, digite o nome do caminho completo.

Você deve especificar um nome de arquivo. A Proteção contra adulterações não suporta exceções de pasta. Se você
digitar um nome de pasta, a Proteção contra adulterações não excluirá todos os arquivos de uma pasta com esse
nome. Ela excluirá somente um arquivo com aquele nome especificado.

5. Clique em OK.

Mais informações

Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Para criar uma exceção a um aplicativo que faz mudanças no DNS ou em arquivo do host
Você pode criar uma exceção para um aplicativo específico que faça mudanças no DNS ou no arquivo do host. O
SONAR pode impedir mudanças de sistema como mudanças no DNS ou arquivo do host. Talvez seja preciso fazer uma
exceção para um aplicativo VPN, por exemplo.

Você pode monitorar um aplicativo específico de modo que possa criar uma exceção de mudança no DNS ou no arquivo
do host. Quando o Symantec Endpoint Protection detectar o aplicativo, e o console de gerenciamento receber o evento, o
aplicativo aparecerá na lista do aplicativo. A lista de aplicativos aparecerá vazia se os computadores-cliente de sua rede
ainda não tiverem reconhecido nenhum aplicativo.

Use as Configurações do SONAR para controlar como o SONAR detecta mudanças no DNS ou no arquivo do host.

Para criar uma exceção para um aplicativo que faça mudança no DNS ou no arquivo do host
1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Clique em Adicionar > Exceções do Windows > Exceção na alteração do DNS ou do arquivo de host.

3. Selecione os aplicativos para os quais deseja criar uma exceção.

4. Na caixa suspensa Ação, selecione Ignorar, Somente registrar em log, Aviso ou Encerrar.

As ações se aplicam quando as verificações detectam o aplicativo que faz mudanças no DNS ou no arquivo do host.

5. Clique em OK.

Mais informações

• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware
• Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em clientes Windows
• Como ajustar as configurações do SONAR em seus computadores cliente

Para excluir um certificado das verificações em clientes Windows
A partir da versão 14.0.1, você pode adicionar exceções para que os certificados individuais impeçam que os arquivos
que eles assinam sejam verificados e detectados como suspeitos. Por exemplo, uma ferramenta que sua empresa
desenvolva internamente pode usar um certificado autoassinado. A exclusão desse certificado das verificações impede
que o Auto-Protect, o Download Insight, o SONAR ou outras verificações detectem os arquivos que eles assinam como
suspeitos. 
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A exclusão de certificado é compatível apenas com os tipos de certificado X.509 e base64. Quando você adiciona uma
exceção de certificado, precisa de uma cópia do certificado público em um arquivo codificado como DER ou base64
(.cer).

As exclusões de certificado não são compatíveis para os seguintes itens:

• Mitigação de explorações da memória
• Eventos de alteração do sistema de proteção proativa contra ameaças
• Proteção contra adulterações
• Arquivos assinados por certificado dentro de um arquivo compactado

O certificado excluído não precisa ser instalado no armazenamento de certificados do computador-cliente para a
exclusão funcionar. Em caso de conflito entre uma exceção de certificado e uma regra de lista de negação, a regra de
lista de negação terá precedência.

Só é possível adicionar uma exceção de certificado por meio da política do Symantec Endpoint Protection Manager, e
não pelas configurações da interface do cliente do Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Só será possível adicionar uma exceção de certificado ao Symantec Endpoint Protection Manager se o registro
for cancelado no console na nuvem. Se o Symantec Endpoint Protection Manager estiver registrado, use o
console na nuvem para adicionar ou gerenciar uma exceção de certificado.

Para excluir um certificado das verificações em clientes Windows
1. Na página Política de exceções, clique em Exceções.

2. Em Exceções, clique em Adicionar > Exceções do Windows > Certificado.

Se o Symantec Endpoint Protection Manager estiver registrado no console na nuvem, essa opção não será exibida.
Em vez disso, adicione exceções de certificado ao console na nuvem.

3. Em Arquivo de certificado, clique em Procurar para navegar até o certificado que você deseja excluir e clique em
OK.

4. Confirme se os valores em Informações do certificado estão corretos para o certificado que você deseja excluir e
clique em OK.

Para criar exceções para mais de um certificado, repita o procedimento.

Mais informações

Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Restrição dos tipos de exceções que os usuários podem configurar em
computadores-cliente
Você pode configurar restrições de modo que os usuários em computadores-cliente não possam criar exceções para
verificações de vírus e spyware ou para o SONAR. Por padrão, os usuários têm permissão para configurar exceções.

Nos computadores-cliente, os usuários nunca podem criar exceções para a proteção contra adulterações,
independentemente das configurações de restrição.

Usuários também não podem criar exceções de arquivo para o controle de aplicativo.

Para restringir os tipos de exceções que os usuários podem configurar em computadores cliente
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1. Na página Política de exceções, clique em Restrições de clientes.

2. Em Restrições de clientes, desmarque qualquer exceção a qual você não deseja que os usuários configurem em
computadores cliente.

3. Se você tiver concluído a configuração desta política, clique em OK.

Mais informações

Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection

Para criar exceções de eventos de log
Você pode criar exceções de eventos de log para verificações de vírus e spyware, SONAR, controle de aplicativos e
proteção contra adulterações.

NOTE

Você não pode criar exceções dos eventos de log para detecções de início antecipado do antimalware.

Table 143: Exceções e tipos de log

Tipo de exceção Tipo de log

Arquivo Log de riscos
Pasta Log de riscos

Log do SONAR
Risco conhecido Log de riscos
Extensão Log de riscos
Aplicativo Log de riscos

Log do SONAR
Domínio confiável da Web Log de riscos

Log do SONAR
Proteção contra adulterações Log do Controle de aplicativos
Mudança no DNS ou no arquivo
do host

Log do SONAR

O Symantec Endpoint Protection já deve ter detectado o item para o qual você deseja criar uma exceção. Quando você
usar um evento de log para criar uma exceção, especifique a Política de exceções que deve incluir a exceção. 

Para criar exceções de eventos de log
1. Na guia Monitores, clique na guia Logs.

2. Na lista suspensa Tipo de log, selecione o log de riscos, o log do SONAR ou o log de controle de dispositivos e
aplicativos.

3. Se você selecionou Controle de dispositivos e aplicativos, selecione Controle de aplicativos na caixa de listagem
Conteúdo do log.

4. Clique em Exibir log.

5. Ao lado de Intervalo de tempo, selecione o intervalo de tempo para filtrar o log.

6. Selecione a entrada ou as entradas para as quais deseja criar uma exceção.

7. Ao lado de Ação, selecione o tipo de exceção que deseja criar.

O tipo da exceção que você seleciona deve ser válido para o item ou os itens que você selecionou.
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8. Clicar em Aplicar ou Iniciar.

9. Na caixa de diálogo, remova todos os itens que você não quer incluir na exceção.

10. Para riscos à segurança, marque Registrar quando o risco à segurança for detectado, se quiser que o Symantec
Endpoint Protection registre a detecção.

11. Selecione todas as Políticas de exceções que devem usar a exceção.

12. Clique em OK.

Mais informações

• Monitoração da proteção de endpoints
• Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection
• Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Configurando a Proteção de acesso à web e nuvem
A política de Proteção de acesso a web e nuvem integra a funcionalidade do Symantec WSS (Web Security Service)
ao Symantec Endpoint Protection. A Proteção de acesso a web e nuvem redireciona automaticamente todo o tráfego
da internet ou apenas o tráfego da web no cliente para o Symantec WSS, onde o tráfego é permitido ou bloqueado de
acordo com as políticas do WSS.

Para obter mais informações, consulte:

O que é Proteção de acesso a web e nuvem?

Para usar esse recurso no Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), você deve ter uma assinatura válida do
Symantec Web Security Service. Entre em contato com seu representante de conta para obter uma assinatura.

NOTE
Na release 14.3 RU2, o Redirecionamento de tráfego de rede foi renomeado para Proteção de acesso a web e
nuvem. Na release 14.3 RU1, o Redirecionamento de tráfego do WSS foi renomeado para Redirecionamento
de tráfego de rede e a política de integrações foi renomeada para política Redirecionamento de tráfego de rede.
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Table 144: Limitações e requisitos técnicos

Requisito Descrição

Navegadores
suportados

Windows:
• Microsoft Internet Explorer 9 a 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Mac:
• Macs suportam Apple Safari, Google Chrome e Mozilla Firefox.
• Firefox versões 65 e posteriores são suportadas na release 14.2 RU1 ou posteriores.

Limitações • O Web Security Service é fornecido em IPv4, e não em IPv6.
• Se o recurso Proteção de acesso a web e nuvem estiver instalado em um endpoint, o WSSA (Symantec

WSS Agent) autônomo não poderá ser instalado. Da mesma forma, se o WSSA estiver instalado, o recurso
Proteção de acesso a web e nuvem não será instalado. No entanto, é possível remover a proteção de
acesso a web e nuvem de endpoints existentes, sem ter que desinstalar o cliente inteiro, usando um dos
seguintes métodos:
– No Symantec Endpoint Protection Manager, crie um conjunto de recursos de instalação do cliente que

não inclua a proteção de acesso a web e nuvem e aplique-o aos endpoints.Consulte:
Adicionar ou remover recursos em clientes existentes do Endpoint Protection

– A seguinte opção de linha de comando usa o arquivo de instalação do cliente para remover a proteção
de acesso a web e nuvem: setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"

O método de encapsulamento tem as seguintes limitações:

• É executado somente no Windows 10 de 64 bits versão 1703 e posterior (Canal de manutenção
semestral). Esse método não suporta outros sistemas operacionais Windows nem o cliente Mac.

• O LTSC (Long-Term Servicing Channel - Canal de Manutenção de Longo Prazo) não é suportado. A
intenção da Microsoft é que o LTSC seja usado somente para sistemas especializados.

• Não suporta dispositivos com Windows 10 de 64 bits habilitados para HVCI
• O computador cliente contata o ctc.symantec.com durante a instalação para converter o token de

integração em seu ID de cliente. Se esse contato não puder ser feito, a instalação falhará. A fim de evitar
essa possibilidade para todos os clientes, você pode usar o ID do cliente em vez do token de integração
para que a conversão não seja necessária.

• O tráfego de saída do cliente do Symantec Endpoint Protection é redirecionado para o WSS antes de
ser avaliado pelo firewall do cliente ou pelas regras de reputação do URL. Esse tráfego é avaliado pelas
regras de URL e pelo firewall do WSS. Por exemplo, se uma regra de firewall do cliente SEP bloquear o
google.com e uma regra do WSS autorizá-lo, o cliente permitirá que os usuários acessem o site.O tráfego
local de entrada para o cliente ainda é processado pelo firewall do Symantec Endpoint Protection.

• O Portal cativo do WSS não está disponível para o método de encapsulamento, e o cliente ignora
as credenciais do desafio.Em uma release futura, a autenticação do SAML no WSS Agent substituirá o
Portal cativo e estará disponível no cliente do Symantec Endpoint Protection.

• Se um computador cliente se conectar ao WSS usando o método de encapsulamento e hospedar
máquinas virtuais, cada usuário convidado precisará instalar o certificado SSL fornecido no portal do WSS.

• O tráfego da rede local, como do diretório principal ou da autenticação do Active Directory, não é
redirecionado.

• Não é compatível com o Microsoft DirectAccess VPN.

Configurando a política de Proteção de acesso a web e nuvem com o método de arquivo PAC

O administrador do WSS fornece o URL do arquivo de configuração automática de proxy (PAC, Proxy Auto Configuration)
ou o token de integração do portal do WSS. Em seguida, você atualiza a política do Proteção de acesso a web e
nuvem com o arquivo PAC ou o token de integração e atribui a política de proteção de acesso a web e nuvem a um
grupo.Consulte:
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• Redirecionador de tráfego de rede do SEP para o WSS – Modo explícito
• Best practices for Endpoint Protection and Web Security Services integration (em inglês)

Configurando a Proteção de acesso a web e nuvem com o método de encapsulamento

O método de encapsulamento é considerado um recurso de release de usuários pioneiros.Você deve executar testes
completos com seus aplicativos em relação às políticas do WSS.

Table 145: Configuração do método de encapsulamento

Etapas Descrição

Etapa 1: Obter um token
de integração no portal do
WSS

1. Adicione o token de integração a uma política nova ou padrão de Proteção de acesso a web e nuvem.
Consulte:
Redirecionador de tráfego de rede do SEP para o WSS – Modo de encapsulamento

2. Manter a política desbloqueada.
3. Atribua a política de proteção de acesso a web e nuvem ao grupo de teste.

Etapa 2: verificar se a
Proteção de acesso a web
e nuvem está ativada no
cliente

Ao testar o cliente, certifique-se de que a Proteção de acesso a web e nuvem esteja ativada e conectada
ao WSS. Também é conveniente se certificar de que o usuário do cliente possa desativar a Proteção
de acesso a web e nuvem caso uma política do WSS configurada incorretamente impeça o usuário de
acessar um recurso.Consulte:
Verificando se a Proteção de acesso a web e nuvem está ativada no cliente

Etapa 3: Configurar e
testar as políticas do
WSS.

Para testar a Proteção de acesso a web e nuvem, primeiramente você configura ou modifica as políticas
do WSS em um ambiente de laboratório. Em seguida, você executa os vários cenários de teste em
relação à política do WSS, o que, geralmente, envolve a comparação da conformidade de um dispositivo
com uma política do WSS.Consulte:
Como testar as políticas de proteção de acesso a web e nuvem no cliente do Symantec Endpoint
Protection

Etapa 4: bloquear a
política de Proteção de
acesso a web e nuvem.

Depois de ter certeza de que as políticas do WSS funcionam da maneira esperada no cliente do
Symantec Endpoint Protection, bloqueie-as para que o computador cliente seja protegido e que o usuário
não possa desconectar o cliente do WSS.
Para bloquear a proteção de acesso a web e nuvem, feche o cadeado na política Proteção de acesso a
web e nuvem do SEPM.

Geração de relatórios

• As alterações de configuração na política de Proteção de acesso a web e nuvem são exibidas no log de auditoria do
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Os eventos para o método de encapsulamento são exibidos no log Proteção de acesso a web e nuvem do cliente.
Esses eventos são carregados no log do sistema do Symantec Endpoint Protection Manager.

Como exibir o log Proteção de acesso a web e nuvem no cliente

1. Na página Status do computador cliente, ao lado de Proteção de acesso a web e nuvem, clique em Opções >
Exibir logs.

Alterações na versão
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• No intervalo de versões 14.0.1 MP1 a 14.2 RU1, o Redirecionamento de tráfego do WSS se aplica apenas a
computadores Windows.

• Na versão 14.2 RU2, foi adicionado suporte para computadores Mac.
• Na versão 14.2, foi adicionado suporte para permitir autenticação avançada do cliente com WSS e um controle mais

granular do tráfego da web, com base no usuário que o envia.
• Na versão 14.3 RU1, o Redirecionamento de tráfego do WSS foi renomeado para Redirecionamento de tráfego de

redeProteção de acesso a web e nuvem.
• Na versão 14.3 RU1, um novo método de conexão foi adicionado, denominado método de encapsulamento.

O que é o Proteção de acesso a web e nuvem?
A Proteção de acesso a web e nuvem protege computadores cliente de URLs não seguros pelo redirecionamento do
tráfego de rede para o Symantec WSS (Web Security Service), onde as políticas do WSS permitem ou bloqueiam o
tráfego no cliente SEP (Symantec Endpoint Protection).A integração ao Symantec WSS garante que os funcionários não
possam acessar sites maliciosos nem possam aderir às políticas de uso da web já definidas.

Como a Proteção de acesso a web e nuvem funciona

O administrador do WSS gera um arquivo PAC ou um token de integração no portal do Symantec WSS. Você adiciona
o arquivo PAC ou o token de integração à política de Proteção de acesso a web e nuvem do Symantec Endpoint
Protection Manager, que envia a integração para os clientes do SEP.O computador cliente contata o ctc.symantec.com
para converter o token de integração em seu ID de cliente, que contém o ID do usuário conectado e as informações
do dispositivo.Com o ID do cliente, os usuários não precisam fazer logon toda vez que acessam a internet. Quando os
usuários do cliente fazem logon em seus computadores, o cliente do SEP inicia uma conexão segura (com uma chave
de sessão e uma chave pré-compartilhada [PSK, Pre-Shared Key]) para o WSS. Em seguida, o cliente do SEP fornece
uma asserção para o WSS. A asserção contém a identidade do usuário e outras informações sobre o computador, como
a versão do sistema operacional. Essa identificação ininterrupta significa que os usuários não precisarão efetuar logon
novamente quando acessarem a internet pelo Portal cativo ou Portal cativo em roaming (somente método de arquivo
PAC). Esse processo permite que seja aplicada no tráfego uma política por usuário, além de fornecer um contexto de
risco de cliente ao WSS para registro em log e geração de relatórios.

Todo o tráfego do navegador suportado é tratado de uma das seguintes maneiras:

• É redirecionado ao servidor do WSS
• É bloqueado
• É permitido continuar para o destino

Métodos de redirecionamento

A política de Redirecionamento de ameaças de rede fornece dois métodos de redirecionamento entre o cliente e o
Symantec WSS.A tabela a seguir descreve os benefícios de cada método e como eles funcionam.
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Table 146: Métodos de redirecionamento

Método Quando usá-lo Como funciona

Encapsulamento O método de encapsulamento incorpora e
implementa a tecnologia do WSS Agent no
Symantec Endpoint Protection, que captura
aplicativos não proxy. Esse método:
• Redireciona para qualquer porta, e não apenas

para a 80 e 443.
• Redireciona qualquer aplicativo, não apenas

navegadores da web.Você também pode optar
por redirecionar apenas o tráfego da web.

• É mais robusto para usuários em roaming que
mudam de rede com frequência

• Fornece melhor segurança entre o computador
cliente e o data center ao criptografar o tráfego.
O método de arquivo PAC não criptografa o
tráfego.

• É considerado o método de conexão principal
para o WSS no futuro.

• É executado apenas no Windows 10 versão
1703 de 64 bits e posteriores.

• O LTSC (Long-Term Servicing Channel - Canal
de Manutenção de Longo Prazo) do Windows
10 não é suportado. A intenção da Microsoft é
que o LTSC seja usado somente para sistemas
especializados.

O administrador do WSS gera um token de
integração aleatório no portal do WSS e o adiciona à
política de Proteção de acesso a web e nuvem.Esse
método captura o tráfego do aplicativo com
reconhecimento de não proxy e permite um nível
mais granular de gerenciamento de segurança do
que o redirecionamento de arquivo PAC sozinho.O
token de integração do WSS encaminha mais dados
de cabeçalho para identificar o usuário que iniciou o
tráfego, permitindo regras de tráfego por usuário.
O tráfego que é redirecionado por meio do método
de encapsulamento depende de como as políticas
do WSS são configuradas. Por exemplo, as regras
de política podem especificar somente o tráfego da
web ou todos os protocolos e portas. O método de
encapsulamento também depende da sua licença
do WSS.
O método de encapsulamento instala o certificado
por padrão, pois ele é um encapsulamento
criptografado.

Arquivo PAC O método de arquivo PAC:
• É mais rápido do que o método de

encapsulamento.
• É executado em todos os sistemas operacionais

Windows suportados.
• É executado em computadores Mac.
• Redireciona somente o tráfego da web.

O administrador do WSS configura um arquivo
PAC no portal do WSS para obter um URL
do arquivo PAC.O arquivo PAC automatiza o
redirecionamento de tráfego da web para o WSS
e fornece configurações de proxy seguras aos
seus navegadores da web.O método de arquivo
PAC permite que o tráfego das portas 80 e 443
(tráfego da web) seja redirecionado para inspeção.
No entanto, não é possível redirecionar o tráfego
para fora das portas 80/443 ou de aplicativos que
não respeitam o proxy. Somente o tráfego da web é
redirecionado para o WSS.
Sempre que um usuário acessar um site usando
um navegador, o navegador enviará todo o tráfego
da web por meio do Web Security Service mais
próximo hospedado na nuvem, conforme definido
pelo arquivo PAC.Com base nas regras que o
arquivo PAC define, todo o tráfego de navegador
suportado é tratado de uma das seguintes maneiras:
• Sem um token de integração do WSS, todo

o tráfego do navegador da web visita o URL
para o WSS do arquivo PAC. Todos os usuários
obedecem às mesmas regras de tráfego do
WSS.

• Com um token de integração do WSS, todo o
tráfego do navegador da web visita um arquivo
PAC armazenado em cache localmente para o
WSS. O WSS pode determinar de qual usuário
provém o tráfego e direcionar o tráfego da Web
de maneira apropriada.

O método de arquivo PAC era chamado de
Redirecionamento de tráfego da web (WTR,
Web Traffic Redirection) na versão 14.3 MP1 e
anteriores.
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Como verificar se o método de encapsulamento do Proteção de acesso a web e
nuvem está ativado e conectado no cliente
1. No cliente do SEP (Symantec Endpoint Protection), clique em Ajuda > Solução de problemas > Proteção de

acesso a web e nuvem.
Se o painel Proteção de acesso a web e nuvem for exibido. Se não aparecer, o método de encapsulamento não será
ativado no cliente.
O Proteção de acesso a web e nuvem está conectado se o campo Status exibir Conectado.

2. No cliente, vá para o seguinte URL de teste: pod.threatpulse.com.
Se o Proteção de acesso a web e nuvem estiver ativado, o usuário do cliente deverá ver a mensagem a seguir.
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Reconectando ao WSS

O Proteção de acesso a web e nuvem deve permanecer continuamente conectado ao WSS. No entanto, há situações
em que a conexão é interrompida. O Wi-Fi pode ficar inativo; uma conexão com a internet pode ser desativada; ou um
data center pode apresentar falha. Independentemente do que causou a interrupção, quando o serviço volta, o usuário
do cliente deve reconectar-se ao WSS.

Table 147: Métodos de reconexão ao cliente

Método Descrição

Se o cliente detectar que a conexão foi
interrompida.

1. No cliente do SEP, clique na página Status.
2. Na parte superior da página, a faixa estará verde se o Proteção de acesso a web e nuvem estiver ativado, conectado e

funcionando corretamente, e em amarelo ou vermelho, se não estiver.
3. Para reconectar-se ao WSS, o usuário do cliente deve clicar no botão Corrigir.

Se o cliente não detectar que a conexão
foi interrompida.

1. No cliente, clique na página Status.
2. Ao lado de Proteção de acesso a web e nuvem, clique em Opções > Status detalhado.
3. O campo Status deve exibir Conectado. Caso contrário, clique em Reconnect.
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Testando as políticas de Proteção de acesso a web e nuvem em um navegador
Como visitar os sites de teste

A solução WSS protege as organizações categorizando aplicativos e sites e, em seguida, permitindo ou negando um
usuário cliente com base na política do WSS. Às vezes, é difícil testar essas políticas porque é necessário que o usuário
cliente tente visitar um site potencialmente perigoso, como um categorizado como contendo um malware conhecido.
Para tornar o teste mais seguro, a Symantec criou um site com links individuais para cada categoria. Os usuários clientes
podem clicar em um link para simular a visita essa categoria sem riscos.

Como visitar os sites de teste

1. No computador cliente, abra uma janela do navegador e vá para http://sitereview.symantec.com
2. Clique em Categorias e selecione Test Pages.
3. Clique em links individuais que correspondam a sites que a política do WSS permite e nega. Verifique se o agente

está em conformidade com a política da categoria do WSS. Por exemplo, o site permitido pode ser exibido da
seguinte maneira:

4. Clique em Threat Risk e selecione Test Pages.
Os links são classificados de 1 a 10 com o risco simulado em ordem crescente.

5. Clique em cada link para verificar se o cliente está em conformidade com a política de risco do WSS.

Como visitar um site permitido pela política

Este exemplo demonstra um usuário cliente visitando um site que a política do WSS permite. O tráfego é redirecionado
para o WSS, inspecionado e passado para o site.

Como visitar um site permitido pela política

1. Vá para http://www.broadcom.com
2. Verifique se o computador cliente abre o site.
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Como testar o método de encapsulamento com as políticas do WSS

Você pode testar a solução Proteção de acesso a web e nuvem integrada com as políticas que o administrador do WSS
configurar no console do WSS. Talvez seja necessário trabalhar com o administrador do WSS para obter uma lista dos
sites que podem ser usados para testar cada cenário, uma vez que as políticas de cada organização são diferentes.

 Sobre o Proteção de acesso a web e nuvem para cliente Mac
O Proteção de acesso a web e nuvem automatiza o redirecionamento de tráfego da web para o Symantec Web Security
Service e protege o tráfego em cada computador que usa o Symantec Endpoint Protection.

O administrador controla as configurações usadas pelo Proteção de acesso a web e nuvem, que inclui o URL de
configuração de proxy e o certificado raiz opcional do Symantec Web Security Service. Apenas o administrador do
Symantec Endpoint Protection Manager pode definir essas configurações, que não aparecem na interface do cliente
Symantec Endpoint Protection. Você pode exibir o URL do arquivo de configuração de proxy no Mac em Preferências do
Sistema > Rede, em Proxies. O certificado de serviços na nuvem aparece em Chaves.

Os navegadores Safari, Chrome e Firefox versão 65 e posteriores suportam o Proteção de acesso a web e nuvem. As
versões do Symantec Endpoint Protection anteriores à 14.2 RU1 só dão suporte ao Safari e ao Chrome.

NOTE
O método de encapsulamento não é executado em clientes Mac.

Proteção de acesso a web e nuvem Configurações
A Proteção de acesso a web e nuvem protege os computadores cliente Windows e Mac contra tráfego de rede
redirecionando-o para o Symantec WSS (Web Security Service), onde o WSS permite ou bloqueia o tráfego. O WSS
permite ou bloqueia o tráfego com base na política que o administrador configura no WSS.

NOTE

Para usar esse recurso no Symantec Endpoint Protection Manager, é preciso ter uma assinatura válida do Web
Security Service. Entre em contato com seu representante de conta para obter uma assinatura.
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Table 148: Proteção de acesso a web e nuvem configurações

Opção Descrição

AtivarProteção de acesso a web e nuvem Ativa ou desativa o recurso Proteção de acesso a web e nuvem em clientes do
Symantec Endpoint Protection. Você deve marcar essa opção para ativá-lo no
cliente.
Se você desativar essa opção para o método de arquivo PAC, ainda será
possível ativar a opção Instale o certificado raiz do Symantec Web Security
Service nos clientes para facilitar a proteção do tráfego criptografado.
Essa opção foi renomeada na versão 14.3 RU1, e antes era denominada
Ativar Redirecionamento de tráfego do WSS.

Método de redirecionamento • O método de encapsulamento redireciona automaticamente todo o tráfego
da internet para o WSS. Você deve executar testes completos com seus
aplicativos em relação às políticas do WSS.

• O método de arquivo PAC redireciona apenas o tráfego da web (portas 80
e 443).

Para obter informações sobre as diferenças entre os métodos de
redirecionamento, consulte:
O que é o Proteção de acesso a web e nuvem?

Table 149: Opções do método de encapsulamento

Opção Descrição

Token de integração da rede O administrador do WSS gera um token de integração aleatório no portal do
WSS.Quando o cliente do Symantec Endpoint Protection recebe o token, ele
acessa ctc.symantec.com e converte o token em ID do cliente. O ID do cliente
encaminha com segurança o ID do usuário e as informações de contexto do
cliente para o WSS. Depois desse processo, o cliente se conecta ao WSS.

Note: É possível usar o ID do cliente em vez do token nos casos em que o
computador cliente não puder se conectar à internet durante a instalação.

Table 150: Opções do método de arquivo PAC

Opção Descrição

URL do arquivo de configuração automática de
proxy (PAC, Proxy Auto Configuration)

Indica o URL para o arquivo de configuração automática de proxy, conforme
definido pelo administrador do WSS.
Você pode configurar ou editar esse URL somente no Symantec Endpoint
Protection Manager.

Porta de interceptação de tráfego Indica a porta em uso pelo serviço de proxy local.
Para as versões anteriores à 14.2 RU1, esta opção se aplica apenas a
computadores Windows.

Token de integração da rede Os clientes do Symantec Endpoint Protection usam o token para encaminhar
com segurança ao WSS o ID do usuário e as informações de contexto do
cliente.O serviço de proxy local exige que o token analise as informações de
cabeçalho em relação às regras por usuário, a fim de permitir ou bloquear o
tráfego da web.
Essa opção permite o cache local do arquivo PAC.
Para as versões anteriores à 14.2 RU1, esta opção se aplica apenas a
computadores Windows.
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Opção Descrição

Permitir tráfego direto quando a proteção da rede
não estiver disponível

Use essa opção para conceder aos usuários acesso à Web se a autenticação
de usuário com o proxy na nuvem do WSS (proxySG) falhar. Essa situação
ocorrerá se o administrador configurar um arquivo PAC, mas não os usuários
em roaming do WSS.
• Se essa opção estiver marcada e o usuário do cliente não conseguir se

autenticar, o cliente falhará ao abrir.
• Se essa opção estiver desmarcada e o usuário do cliente não conseguir se

autenticar, o cliente falhará ao fechar.
Até que os usuários sejam autenticados, a Proteção de acesso a web e
nuvem não os protege. O WSS tenta autenticar o usuário a cada 5 minutos em
segundo plano. Em seguida, o WSS solicita que o usuário faça a autenticação
manualmente no Roaming Captive Portal do WSS.
Essa configuração será ignorada até que seja feita uma tentativa de
autenticação válida.
Essa opção se aplica aos clientes da 14.2 RU2 MP1 e posterior.

Ativar o arquivo PAC personalizado do LPS Substitui o arquivo PAC (Proxy Auto Configuration - Configuração Automática
de Proxy) padrão hospedado pelo servidor LPS (Local Proxy Service - Serviço
de Proxy Local) no cliente por um arquivo PAC personalizado. O arquivo
PAC personalizado resolve problemas de compatibilidade com aplicativos
de terceiros que não funcionam com um servidor proxy local que escuta
no adaptador de loopback. É recomendável que você faça todas as outras
configurações para desviar e filtrar por meio do portal do WSS.
Essa opção se aplica aos clientes 14.3 e posteriores.

Warning! Se você configurar incorretamente a opção de arquivo de PAC
personalizado, os usuários e aplicativos do cliente poderão ficar impedidos de
acessar a internet.

Note: Os efeitos do arquivo PAC personalizado podem não entrar em vigor
imediatamente. Talvez seja necessário reiniciar o cliente.

Instalar o certificado-raiz do Symantec Web
Security Service nos clientes para facilitar a
proteção do tráfego criptografado

Instala o certificado-raiz apropriado nos clientes do Symantec Endpoint
Protection para proteger o tráfego criptografado.
Essa opção poderá ser ativada quando a opção Ativar a Proteção de acesso
a web e nuvem estiver desativada, o que permite a instalação de certificados
raiz, mesmo se a opção de arquivo PAC não estiver selecionada.

Para testar as políticas do Symantec Endpoint Protection Manager
Pode ser necessário avaliar o Symantec Endpoint Protection ou também testar as políticas para fazer o download do
cliente aos computadores-cliente. Você pode testar a seguinte funcionalidade usando as políticas do Symantec Endpoint
Protection Manager para garantir que o produto funciona corretamente nos computadores-cliente.

Table 151: Recursos que você pode testar

Recurso Consulte este tópico

Proteção contra vírus
e spyware

Para testar uma política de Proteção contra vírus e spyware padrão, faça o download do vírus de teste da
EICAR em:
ANTI MALWARE TESTFILE (em inglês)
Em seguida, consulte:
Como testar uma política de proteção contra vírus e spyware

SONAR Download the Socar.exe test file to verify that SONAR works correctly (em inglês)
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Recurso Consulte este tópico

Insight How to test connectivity with Insight and Symantec Licensing servers (em inglês)
Prevenção contra
intrusões

Como testar uma política IPS padrão

Controle de
aplicativos

• Como bloquear o início de um processo em computadores cliente
• Como impedir que usuários gravem no registro do computador cliente
• Como impedir que os usuários gravem em um arquivo específico
• Como adicionar e testar uma regra que bloqueia uma DLL
• Como adicionar e testar uma regra que encerra um processo

Para testar uma política de proteção contra vírus e spyware
Para testar e saber se a política contra vírus e spyware funciona, você pode usar o arquivo de vírus de teste eicar.com.
O vírus de teste EICAR é um arquivo de texto desenvolvido pelo Instituto Europeu para Pesquisa de Antivírus de
Computador (EICAR, European Institute for Computer AntiVirus Research). Ele fornece uma forma fácil e segura de
testar a maior parte dos softwares antivírus. Você pode usá-lo para verificar se o antivírus do cliente funciona.

Para testar uma política de Proteção contra vírus e spyware
1. No computador-cliente, faça o download do arquivo de teste do antivírus no site da EICAR, no seguinte local:

http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html

2. Execute o arquivo de teste da EICAR.

Uma notificação aparecerá informando que um risco foi encontrado.

3. No Symantec Endpoint Protection Manager, na página Monitores, clique em Logs.

4. Na guia Logs, na lista suspensa Tipo de log, clique em Risco e depois clique em Exibir log.

5. Na página Logs de riscos, o Evento de vírus encontrado é exibido.

Para bloquear o início de um processo em computadores-cliente
O cliente FTP é uma maneira comum de transferir arquivos de um servidor a um computador-cliente. Para impedir que os
usuários transfiram arquivos, é possível adicionar uma regra que impeça um usuário de iniciar um cliente FTP do prompt
de comando.

Para impedir um processo de inicialização em computadores cliente
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1. Para adicionar uma regra que impeça o início de um processo no computador cliente, abra uma política de Controle
de aplicativos e, no painel Controle de aplicativos, clique em Adicionar.

2. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na lista Regras, selecione uma regra e, na
guia Propriedades, na caixa de texto Nome da regra, digite ftp_bloqueado_do_cmd.

3. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

4. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, em Nome dos processos a corresponder, digite cmd.exe
e depois clique em OK.

5. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar
condição > Iniciar tentativas de processo.

6. Na guia Propriedades, na caixa de texto Descrição, digite sem ftp do cmd.

7. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

8. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, em Nomes de processos para correspondência, digite
ftp.exe e depois clique em OK.

9. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na guia Ações, clique em Bloquear acesso,
Ativar registro e em Notificar usuário.

10. Em Notificar usuário, digite o ftp será bloqueado se iniciado do cmd.

11. Clique em OK duas vezes e atribua a política a um grupo.

Teste a regra.

12. Para testar uma regra que impeça o início de um processo no computador cliente, no computador cliente, abra um
prompt de comando.

13. Na janela do prompt de comando, digite ftp e depois pressione Enter.

Como a regra especificou, o cliente FTP não abrirá.

Para impedir que usuários gravem no registro do computador-cliente
Você pode proteger uma chave de registro específica, impedindo que os usuários acessem ou modifiquem as chaves de
registro ou os valores no registro. Você pode permitir que os usuários exibam a chave do registro, mas não renomeiem
ou modifiquem a chave do registro.

Para testar a funcionalidade, siga este procedimento:

• Adicione uma chave de registro de teste.
• Adicione uma regra para ler mas não para gravar à chave do registro.
• Tente adicionar um valor novo à chave de registro.

Para impedir que usuários gravem no registro do computador-cliente
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1. No computador cliente, para adicionar uma chave de registro para teste, acesse o Editor do Registro abrindo uma
linha de comando e digitando regedit.

2. No editor do registro, expanda HKEY_LOCAL_MACHINE\Software e crie uma nova chave de registro chamada teste.

3. Para impedir que os usuários gravem no registro em computadores cliente, abra uma política de controle de
aplicativos e, no painel Controle de aplicativos, clique em Adicionar.

4. Em Conjunto de regras do controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar > Adicionar regra.

5. Na guia Propriedades, na caixa de texto Nome da regra, digite
gravação_de_HKLM_não_permitida_do_regedit.

6. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

7. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, em Nome de processo para correspondência, digite
regedit.exe e depois clique em OK.

8. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar condição > Tentativas de acesso a registros.

9. Na guia Propriedades, na caixa de texto Descrição, digite acesso ao registro.

10. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

11. Na caixa de diálogo Adicionar a definição de chave de registro, na caixa de texto Chave de registro, digite
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test e depois clique em OK.

12. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na guia Ações, na caixa de grupo Tentativa
de leitura, clique em Permitir acesso, Ativar registro e em Notificar usuário.

13. Em Notificar usuário, digite a leitura é permitida.

14. Na caixa de grupo Tentativa de criar, excluir ou gravar, clique em Bloquear acesso, Ativar registro e em
Notificar usuário.

15. Em Notificar usuário, digite gravação bloqueada.

16. Clique em OK duas vezes e atribua a política a um grupo.

Teste a regra.

17. Para testar uma regra que bloqueie a gravação no registro, depois de aplicar a política, no computador cliente, no
Editor do Registro, expanda HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.

18. Clique na chave de registro que você criou anteriormente, chamada teste.

19. Clique com o botão direito do mouse na chave de teste e depois clique em Novo e em Valor de string.

Você poderá adicionar um novo valor à chave do registro de teste.

Como impedir que os usuários gravem em um arquivo específico
Convém que os usuários exibam mas não modifiquem um arquivo. Por exemplo, um arquivo pode incluir dados
financeiros que os funcionários devem poder exibir, mas não editar.

Você pode criar uma regra de Controle de dispositivos e aplicativos para dar aos usuários acesso somente leitura a um
arquivo. Por exemplo, é possível adicionar uma regra que permita abrir um arquivo de texto no Bloco de Notas, mas que
não permita editá-lo.

Como impedir que usuários gravem em um arquivo específico
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1. Para adicionar uma regra que impeça os usuários de gravarem em um arquivo específico, abra uma política Controle
de aplicativos e, no painel Controle de aplicativos, clique em Adicionar.

2. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar regra.

3. Na guia Propriedades, na caixa de texto Nome da regra, digite A leitura de 1.txt no c permitiu que a
gravação fosse encerrada.

4. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, em Nome dos processos a corresponder, digite
notepad.exe e depois clique em OK.

6. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar condição > Arquivo e pasta > Tentativas de acesso.

7. Na guia Propriedades, na caixa de texto Descrição, digite acesso ao arquivo iniciado.

8. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

9. Na caixa de diálogo Adicionar definição de arquivo ou pasta, na caixa de texto da caixa de grupo Nome de
arquivo ou pasta para correspondência, digite c:\1.txt e depois clique em OK.

10. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na guia Ações, na caixa de grupo Tentativa
de leitura, selecione Permitir acesso e depois marque Ativar registro e Notificar usuário.

11. Em Notificar usuário, digite a leitura é permitida.

12. Na caixa de grupo Tentativa de criar, excluir ou gravar, clique em Bloquear acesso, Ativar registro e em
Notificar usuário.

13. Em Notificar usuário, digite gravando para bloquear o Notepad.

14. Clique em OK duas vezes e atribua a política ao grupo do computador cliente.

Teste a regra.

15. Para testar uma regra que impeça os usuários de gravarem em um arquivo específico, no computador cliente, abra o
Explorador de arquivos, localize a unidade c:\ e clique em Arquivo > Novo > Documento de texto.

Se você criar o arquivo usando o Bloco de Notas, o arquivo será um arquivo somente leitura.

16. Renomeie o arquivo como 1.txt.

Certifique-se de que o arquivo está salvo na pasta c:\.

17. No Bloco de Notas, abra o arquivo c:\1.txt.

Você pode abrir o arquivo mas não poderá editá-lo.

Como adicionar e testar uma regra que bloqueia uma DLL
Convém impedir que o usuário abra um aplicativo específico. Uma maneira de impedir que um usuário abra um aplicativo
é bloquear uma DLL que o aplicativo usa para ser executado. Para bloquear a DLL, você pode criar uma regra que
bloqueie o carregamento da DLL. Quando o usuário tentar abrir o aplicativo, não conseguirá.

Por exemplo, o arquivo Msvcrt.dll contém o código do programa que é usado para executar vários aplicativos do
Windows, como o Microsoft WordPad. Se adicionar uma regra que bloqueie o Msvcrt.dll no computador-cliente, você não
poderá abrir o Microsoft WordPad

NOTE

Alguns aplicativos que são gravados para terem "consciência da segurança", podem interpretar a injeção da
DLL como um ato malicioso. Execute medidas contrárias para bloquear a injeção ou remover a DLL.
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Para adicionar e testar uma regra que bloqueia uma DLL
1. Para adicionar uma regra que bloqueie uma DLL, abra uma política de Controle de aplicativos e, no painel Controle

de aplicativos, clique em Adicionar.

2. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar regra.

3. Na guia Propriedades, na caixa de texto Nome da regra, digite Impedir que o usuário abra o Microsoft
WordPad.

4. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, em Nome dos processos para correspondência, digite C:
\Arquivos de programas\Windows NT\Accessories\wordpad.exe e depois clique em OK.

6. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar condição > Carregar tentativas de DLL.

7. Na guia Propriedades, na caixa de texto Descrição, digite dll bloqueado.

8. À direita de Aplicar esta regra às seguintes DLLs, clique em Adicionar.

9. Na caixa de diálogo Adicionar definição DLL, na caixa de texto da caixa de grupo Nome DLL para corresponder,
digite MSVCRT.dll e depois clique em OK.

10. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na guia Ações, clique em Bloquear acesso,
Ativar registro e em Notificar usuário.

11. Em Notificar usuário, digite Não poderá carregar o WordPad.

12. Clique em OK duas vezes e atribua a política ao grupo do computador cliente.

Teste a regra.

13. Para testar uma regra que bloqueie uma DLL, no computador cliente, tente abrir o Microsoft WordPad.

Para adicionar e testar uma regra que encerra um processo
O Process Explorer é uma ferramenta que exibe os processos de DLL que foram abertos ou carregados e quais recursos
são usados pelos processos. Você também pode usar o Process Explorer para encerrar um processo. Você pode
adicionar uma regra para encerrar o Process Explorer se o usuário usar o Process Explorer para tentar encerrar o
aplicativo Calculadora.

Para adicionar e testar uma regra que encerra um processo
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1. Para adicionar uma regra que encerre um processo, abra uma política de Controle de aplicativos e, no painel
Controle de aplicativos, clique em Adicionar.

2. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar regra.

3. Na guia Propriedades, na caixa de texto Nome da regra, digite Encerra O Process Explorer se o Process
Explorer tentar encerrar calc.exe.

4. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

5. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, em Nome dos processos a corresponder, digite
procexp.exe e depois clique em OK.

6. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na lista Regras, clique em Adicionar >
Adicionar condição > Encerrar tentativas de processo.

7. Na guia Propriedades, na caixa de texto Descrição, digite dll interrompido.

8. À direita de Aplicar esta regra aos seguintes processos, clique em Adicionar.

9. Na caixa de diálogo Adicionar definição de processo, na caixa de texto da caixa de grupo Nome de processo para
correspondência, digite calc.exe e depois clique em OK.

10. Na caixa de diálogo Conjunto de regras do Controle de aplicativos, na guia Ações, clique em Encerrar processo,
Ativar registro e em Notificar usuário.

11. Em Notificar usuário, digite Se você tentar encerrar a calculadora através do procexp, o
procexp será encerrado.

12. Clique em OK duas vezes e atribua a política a um grupo.

Teste a regra.

13. Para testar uma regra que encerre um processo, no computador cliente, baixe e execute uma versão gratuita do
Process Explorer no seguinte URL:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx

14. No Windows, abra a calculadora.

15. Abra o Process Explorer.

16. Na janela Process Explorer, clique com o botão direito do mouse no processo calc.exe e depois clique em
Finalizar processo.

O Process Explorer será encerrado.

Para testar uma política IPS padrão
Para testar a política IPS padrão, você deve primeiro acionar um evento no computador-cliente.

Para testar uma política IPS padrão
1. Renomeie um arquivo executável (.exe) para JPEG (.jpg).

2. Transfira o arquivo .jpg a um servidor da web\site.

3. No computador-cliente, use um navegador da Web para abrir o arquivo executável renomeado.

NOTE

Para abrir o arquivo executável renomeado, você deve acessar o servidor da web\site usando o endereço
IP. Por exemplo, digite: http://endereço IP do servidor web/executável renomeado.jpg
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4. No cliente, se a política IPS funcionar corretamente, os seguintes eventos ocorrerão:

• Você não deve ser capaz de abrir o arquivo .jpg.
• Uma mensagem no ícone da área de notificação informa que o cliente bloqueou o arquivo .jpg.
• Você pode abrir o log de segurança e procurar uma entrada que informe que o cliente bloqueou o arquivo .jpg.
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Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Atualização do conteúdo incluindo definições de vírus, assinaturas de prevenção contra intrusões e modelos de
Integridade do host, entre outros.

Por padrão, o Symantec Endpoint Protection Manager faz o download de atualizações de conteúdo dos servidores
públicos do Symantec LiveUpdate. Os clientes do Symantec Endpoint Protection fazem o download destas atualizações
pelo Symantec Endpoint Protection Manager. O conteúdo inclui definições de vírus, assinaturas de prevenção contra
intrusões e modelos de Integridade do host, entre outros.

Table 152: Etapas para atualizar o conteúdo nos clientes Symantec Endpoint Protection

Tarefa Descrição

Certifique-se de
que o servidor de
gerenciamento
tenha o conteúdo
mais recente
do LiveUpdate
(Recomendado)

Por padrão, o LiveUpdate é executado como parte da instalação do Symantec Endpoint Protection
Manager. Você pode precisar executar manualmente o LiveUpdate nas seguintes situações:
• Você ignorou o LiveUpdate durante a instalação.
• Você deve executar o LiveUpdate para fazer o download de assinaturas de prevenção contra

intrusões e dos modelos de Integridade do host.
• Convém executar o LiveUpdate antes da próxima atualização agendada.
Para obter mais informações, consulte:
Como verificar se o Symantec Endpoint Protection Manager tem o conteúdo mais recente
Também é possível atualizar conteúdo no Symantec Endpoint Protection Manager com um
arquivo .jdb.Consulte:
Fazer o download de arquivos .jdb para atualizar as definições do Endpoint Protection Manager
Além disso, se usar replicação, você poderá replicar o conteúdo e as políticas entre o site local e o site
do parceiro.Consulte:
Como instalar um segundo site para a replicação

Mudar como os
computadores-cliente
obtêm atualizações
(Opcional)

Por padrão, computadores-cliente Windows obtêm atualizações de conteúdo do servidor de
gerenciamento. Outros métodos de entrega incluem Provedores de atualizações de grupo, servidores
internos do LiveUpdate ou distribuição de ferramentas de terceiros. Você pode precisar mudar o
método da entrega para suportar plataformas diferentes de clientes, um grande número clientes ou
limitações da rede.Consulte:
• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
• Escolha um método de distribuição para atualizar o conteúdo nos clientes com base na plataforma

Mudar as
configurações
do LiveUpdate
para o servidor
de gerenciamento
(Opcional)

Você pode personalizar a frequência de sessões do LiveUpdate, componentes de proteção que são
obtidos por download e mais. Consulte:
Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

Reduza as
sobrecargas da rede
(Recomendado)

Se o servidor de gerenciamento receber pedidos simultâneos demais para pacotes completos de
definição dos clientes, a rede poderá tornar-se sobrecarregada. Você pode abrandar o risco destas
sobrecargas e interromper clientes de fazer o download de definições completas.Consulte:
Como reduzir sobrecargas de rede para solicitações de atualização do cliente
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Tarefa Descrição

Melhorar o
desempenho
(Recomendado)

Para ajudar a diminuir o efeito dos downloads na largura de banda da rede, faça o download do
conteúdo aleatoriamente de modo que nem todos os clientes obtenham atualizações ao mesmo
tempo.Consulte:
• Sobre a randomização de downloads de conteúdo simultâneos
• Como escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de

um Provedor de atualizações de grupo
• Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
Para diminuir o efeito dos downloads no desempenho de computadores cliente, é possível fazer
com que o download das atualizações de conteúdo dos computadores cliente seja feito quando os
computadores cliente estiverem ociosos. Consulte:
Como configurar a execução das atualizações do cliente Windows para quando os computadores
cliente estiverem ociosos

Permitir que seus
usuários do endpoint
gerenciem suas
próprias atualizações
(Opcional)

Por padrão, os usuários no computador cliente podem executar o LiveUpdate a qualquer momento.
Você pode decidir quanto controle dar a seus usuários sobre suas atualizações de conteúdo.Consulte:
Como configurar a quantidade de controle que os usuários têm sobre o LiveUpdate
Também pode usar um arquivo do Intelligent Updater em um computador cliente para atualizar as
definições.Consulte:
Como usar arquivos do Intelligent Updater para atualizar conteúdo em clientes do Symantec Endpoint
Protection

Testar atualizações do
mecanismo antes que
a Symantec libere-as
(opcional)

A Symantec libera atualizações de mecanismo trimestralmente. Você pode fazer o download das
atualizações de mecanismo antes que elas sejam liberadas usando um servidor do Symantec
LiveUpdate específico. Em seguida, você pode testar o conteúdo do mecanismo antes de instalar o
conteúdo em seu ambiente de produção.Consulte:
Como testar atualizações do mecanismo antes de liberar em clientes Windows

Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
Você pode precisar mudar o método de atualização padrão dos clientes, segundo a plataforma do cliente, a configuração
de rede, o número de clientes ou as suas políticas de segurança de empresa e políticas do acesso.
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Table 153: Métodos de distribuição de conteúdo e quando usá-los

Método Descrição Quando usá-lo

Symantec Endpoint
Protection Manager
em computadores-
cliente (padrão)
(Windows, Mac,
Linux)

O servidor de gerenciamento padrão atualiza
automaticamente os computadores-cliente que
gerencia.
Você não define o agendamento para as atualizações
do servidor de gerenciamento aos clientes. Os
clientes fazem o download do conteúdo do servidor de
gerenciamento com base no modo de comunicação e
na frequência de pulsação.Consulte:
• Como configurar clientes e fazer o download

do conteúdo do Symantec Endpoint Protection
Manager

• Como atualizar políticas e conteúdo no cliente
usando o modo de envio ou o modo de instalação
pull

A Symantec recomenda que você usa este método a
menos que as restrições da rede ou suas políticas de
empresa exijam uma alternativa.
Se tiver um grande número clientes ou problemas
de largura de banda, você poderá usar este método,
junto com provedores de atualizações de grupo.
Para que os computadores Mac ou Linux
recebam atualizações de conteúdo do servidor de
gerenciamento, você deverá configurar o servidor da
Web do Apache.Consulte:
Enabling Mac and Linux clients to download
LiveUpdate content using the Apache Web server as a
reverse proxy (em inglês)

Provedor de
atualizações de grupo
para computadores-
cliente
(somente Windows)

Um Provedor de atualizações de grupo é um
computador-cliente que recebe atualizações de
um servidor de gerenciamento. O Provedor de
atualizações de grupo encaminha as atualizações
para os outros computadores-cliente no grupo. Um
Provedor de atualizações de grupo pode atualizar
vários grupos.
Os provedores de atualizações de grupo podem
distribuir todos os tipos de conteúdo do LiveUpdate
exceto atualizações de software-cliente. Os
provedores de atualizações de grupo também não
podem ser usados para atualizar políticas.

O provedor de atualizações de grupo permite a você
reduzir a carga no servidor de gerenciamento e é
mais fácil de configurar do que um servidor interno do
LiveUpdate.
Use o provedor de atualizações de grupo para
grupos em locais remotos com largura de banda
mínima.Consulte:
• Como usar Provedores de atualizações de grupo

para distribuir conteúdo aos clientes
• Como decidir sobre a configuração de vários sites

e a replicação
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Método Descrição Quando usá-lo

Servidor interno do
LiveUpdate para
computadores-cliente
(Windows, Mac,
Linux)

Os computadores-cliente podem fazer o download
de atualizações diretamente de um servidor interno
do LiveUpdate que recebe suas atualizações de um
servidor do Symantec LiveUpdate.
Caso necessário, é possível configurar vários
servidores internos do LiveUpdate e distribuir a lista a
computadores cliente.
Você pode mudar o agendamento do download do
servidor do LiveUpdate externo para o servidor de
gerenciamento.Consulte:
Como configurar o agendamento de download do
LiveUpdate nos computadores cliente
Para obter mais informações sobre a configuração do
servidor interno do LiveUpdate, consulte o Guia de
Usuário Administrador do LiveUpdate em:
Downloading LiveUpdate Administrator (em inglês)

Um servidor interno do LiveUpdate permite a você
reduzir a carga no servidor de gerenciamento
em redes muito grandes. Em redes menores,
considere se os provedores de atualizações de grupo
cumpririam as necessidades de sua organização.
Considere usar um servidor interno do LiveUpdate nas
seguintes situações:
• Se você gerencia uma grande rede (mais de

10.000 clientes)
• Se você gerencia os clientes Mac ou Linux

que não devem se conectar a um servidor do
LiveUpdate externo

• Se sua organização implementa vários produtos
da Symantec que também usam o LiveUpdate
para distribuir conteúdo aos computadores cliente

Note: Você não deve instalar o servidor de
gerenciamento e um servidor interno do LiveUpdate
no mesma hardware ou máquina virtual física. A
instalação no mesmo computador pode causar
problemas significativos de desempenho no servidor.

Para obter mais informações, consulte:
• LiveUpdate Administrator 2.x and Symantec

Endpoint Protection Manager on the same
computer (em inglês)

• Para configurar clientes para fazer o download do
conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Servidor do Symantec
LiveUpdate externo
para computadores
cliente pela Internet
(Windows, Mac,
Linux)

Os computadores-cliente podem receber atualizações
diretamente de um servidor do Symantec LiveUpdate.

Use um servidor do Symantec LiveUpdate externo se
precisar agendar quando clientes atualizam conteúdo
ou se a largura de banda disponível entre o Symantec
Endpoint Protection Manager e os clientes é limitada.
O Symantec Endpoint Protection Manager e as
atualizações agendadas estão ativados por padrão.
Com as configurações padrão, os clientes sempre
recebem atualizações do servidor de gerenciamento
a menos que o servidor de gerenciamento não
responda durante um longo período de tempo.

Note: Não configure grandes números de clientes
gerenciados conectados à rede para obter
atualizações de um servidor do Symantec LiveUpdate
externo. Esta configuração consome largura de banda
desnecessária.

Para obter mais informações, consulte:
Como configurar clientes para fazer o download do
conteúdo de um servidor externo do LiveUpdate

Distribuição de
ferramentas de
terceiros
(somente Windows)

Ferramentas de terceiros, como Microsoft SMS,
permitem distribuir arquivos de atualização
específicos para clientes.

Este método permite testar arquivos de atualização
antes que você os distribua. Isso também pode fazer
sentido se você tiver uma infraestrutura de distribuição
de ferramenta de terceiros no lugar.Consulte:
Como distribuir o conteúdo usando ferramentas de
distribuição de terceiros
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Método Descrição Quando usá-lo

Intelligent Updater
(somente Windows)

Os arquivos do Intelligent Updater possuem o
conteúdo do vírus e do risco à segurança e o
conteúdo da prevenção contra intrusões que você
pode usar para atualizar clientes manualmente.
Você pode fazer o download dos arquivos com
extração automática do Intelligent Updater no site da
Symantec.

Você pode usar arquivos do Intelligent Updater se o
LiveUpdate não estiver disponível.Consulte:
Como usar arquivos do Intelligent Updater para
atualizar conteúdo em clientes do Symantec Endpoint
Protection
Para atualizar outros tipos de conteúdo, é necessário
configurar um servidor de gerenciamento para
fazer o download e preparar os arquivos de
atualização.Consulte:
Como usar ferramentas de distribuição de terceiros
para atualizar computadores cliente

A figura a seguir mostra um exemplo de arquitetura de distribuição para redes menores.
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A figura a seguir mostra um exemplo de arquitetura de distribuição para redes maiores.
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Mais informações

• Escolha um método de distribuição para atualizar o conteúdo nos clientes com base na plataforma
• Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
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Escolha um método de distribuição para atualizar o conteúdo nos
clientes com base na plataforma
Os métodos que você pode usar para distribuir definições de vírus e outros conteúdos aos computadores cliente
dependem da plataforma do cliente.

Table 154: Método de distribuição de conteúdo baseado em clientes Windows, Mac e Linux

Plataforma Método

Windows Por padrão, o cliente Windows recebe conteúdo do servidor de gerenciamento.
Os clientes Windows também podem receber atualizações das seguintes fontes:
• Um servidor do LiveUpdate (externo ou interno). Consulte:

– Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate
– Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor externo do LiveUpdate

• Um servidor externo do LiveUpdate (somente teste). Consulte:
Como testar atualizações do mecanismo antes de liberar em clientes Windows

• Um provedor de atualizações de grupo. Consulte:
Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes

• Ferramentas de distribuição de terceiros. Consulte:
Como distribuir o conteúdo usando ferramentas de distribuição de terceiros

• Intelligent Updater. Consulte:
Como usar arquivos do Intelligent Updater para atualizar conteúdo em clientes do Symantec Endpoint Protection

Para obter mais informações, consulte:
Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
Para clientes Windows, é possível personalizar as seguintes configurações:
• Os tipos de conteúdo que o cliente recebe
• Se o cliente pode obter definições de várias fontes
• Se o cliente pode obter pacotes menores (deltas) do LiveUpdate se o servidor de gerenciamento puder fornecer

somente pacotes completos de definição
Pacotes completos de definição são muito grandes. Muitos downloads de pacotes completos podem
sobrecarregar sua rede. Os deltas são normalmente muito menores e afetam sua largura de banda de rede
muito menos.Consulte:
Como reduzir sobrecargas de rede para solicitações de atualização do cliente

Mac ou Linux • Um servidor do LiveUpdate (externo ou interno)
• Um servidor web do Apache que você configura como um servidor proxy reverso. Consulte:

Enabling Mac or Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy
(em inglês)

Mais informações

• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Sobre os tipos de conteúdo de que o LiveUpdate faz o download
• Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Para fazer o download do conteúdo do LiveUpdate ao Symantec
Endpoint Protection Manager
Quando configurar o servidor de gerenciamento para fazer o download do conteúdo do LiveUpdate, você deve fazer um
número de decisões. Quando fizer o download do conteúdo ao Symantec Endpoint Protection Manager , você fará o
download do conteúdo para todos os servidores de gerenciamento no site.
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Decisões a serem tomadas sobre o download do conteúdo

Table 155: Decisões sobre o download do conteúdo

Decisão Descrição

Qual servidor do
LiveUpdate deve servir o
conteúdo ao site?

Você pode especificar um servidor do Symantec LiveUpdate (recomendado) externo ou um ou mais
servidores internos do LiveUpdate que foram previamente instalados e configurados.
Você não deve instalar o Symantec Endpoint Protection Manager e um servidor interno do LiveUpdate no
mesmo hardware ou máquina virtual física. A instalação no mesmo computador pode causar problemas
significativos de desempenho no servidor.
Se você decidir usar um ou mais servidores internos do LiveUpdate, será recomendável adicionar
o servidor público do Symantec LiveUpdate como a entrada mais recente. Se seus clientes não
puderem atingir nenhum servidor na lista, então eles ainda poderão atualizar pelo servidor do Symantec
LiveUpdate.
Para continuar usando um servidor interno do LiveUpdate, você deve fazer upgrade para a versão mais
recente do Administrador do LiveUpdate.Consulte:
• Downloading LiveUpdate Administrator (em inglês)
• Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor externo do LiveUpdate
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate
• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes

Quantas revisões de
conteúdo o site deve
armazenar?

O servidor de gerenciamento armazena somente o pacote de conteúdo completo mais recente, além de
deltas incrementais para todas as revisões que você especificar aqui. Essa abordagem reduz o espaço em
disco necessário para armazenar várias revisões de conteúdo no servidor.
O número de clientes que você selecionar durante a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager
definirá o número de revisões que o servidor armazenará.
Para cada tipo de conteúdo do LiveUpdate, os valores padrão são:
• Se você não selecionar O servidor de gerenciamento gerenciará menos de 500 clientes, o

Symantec Endpoint Protection Manager armazenará 21 revisões.
• Se você selecionar O servidor de gerenciamento gerenciará menos de 500 clientes, o Symantec

Endpoint Protection Manager armazenará 90 revisões.
Na maioria das instâncias durante um upgrade, a instalação aumenta o número de revisões para
corresponder a esses padrões novos. Esse aumento ocorrerá se o número de revisões que você tinha
antes do upgrade for menor do que o padrão mínimo novo, com base nos critérios acima.Consulte:
Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint
Protection

Com que frequência
meu site deve procurar
atualizações de conteúdo
do LiveUpdate?

O agendamento padrão que faz o Symantec Endpoint Protection Manager executar o LiveUpdate a cada
quatro horas é uma melhor prática.

Para que sistemas
operacionais estou
obtendo conteúdo
da transferência por
download?

O LiveUpdate faz o download somente do conteúdo para os sistemas operacionais especificados.

De que tipos de conteúdo
devo fazer o download
ao site e aos clientes?

Certifique-se de que o site faça o download de todas as atualizações de conteúdo especificadas nas
Políticas de conteúdo do LiveUpdate do cliente.Consulte:
• Sobre os tipos de conteúdo de que o LiveUpdate faz o download
• Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint

Protection

Quais idiomas devem
ser transferidos por
download para as
atualizações do produto?

Esta configuração aplica-se às atualizações do produto somente; as atualizações de conteúdo são feitas o
download automaticamente para todos os idiomas.
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Decisão Descrição

Que tamanho de
conteúdo deve ser obtido
por download para
definições?

Clientes padrão e incorporados/VDI usam um conjunto de definições de tamanho reduzido (somente o
mais recente) que é habilitado para nuvem. As verificações nesses clientes usam automaticamente o
conjunto de definições estendidas na nuvem.
O cliente da rede obscura faz o download de todo o conjunto de definições.

Warning! Seu servidor de gerenciamento deve fazer o download do conteúdo correto para os tipos de
cliente em sua rede. Se o servidor de gerenciamento não fizer o download do conteúdo que seus clientes
instalados exigem, os clientes não poderão obter as atualizações do servidor de gerenciamento.

Devo testar as
atualizações de
mecanismo antes de
serem liberadas?

Para grandes organizações, você deve testar as novas definições e atualizações de mecanismo antes que
elas sejam instaladas em todos os computadores cliente. É recomendável testar novas atualizações de
mecanismo com o mínimo de interrupção e tempo de inatividade. Consulte:
Como testar atualizações do mecanismo antes de liberar em clientes Windows

Para fazer o download do conteúdo de um servidor do LiveUpdate ao Symantec Endpoint Protection Manager

Quando fizer o download do conteúdo a um servidor de gerenciamento, você fará o download a todos os servidores de
gerenciamento dentro do site.

Para configurar um site para fazer o download do conteúdo
1. No console, clique em Administrador > Servidores.

2. Em Servidores, clique com o botão direito do mouse em Site local e clique em seguida em Editar propriedades do
site.

3. Na guia do LiveUpdate, faça escolhas das seguintes opções disponíveis.

4. Em Servidores de origem do LiveUpdate, clique em Editar servidores de origem e inspecione o servidor do
LiveUpdate atual que é usado para atualizar o servidor de gerenciamento. Este servidor é o servidor do Symantec
LiveUpdate por padrão. Então, execute um destes procedimentos:

• Para usar o servidor de origem do LiveUpdate, clique em OK.
• Para usar um servidor interno do LiveUpdate, clique em Usar um servidor interno especificado do LiveUpdate

e em Adicionar.

Se você selecionou Usar um servidor interno especificado do LiveUpdate, na caixa de diálogo Adicionar
servidor do LiveUpdate, preencha as caixas com as informações que identificam o servidor do LiveUpdate e, em
seguida, clique em OK.

Você pode adicionar mais de um servidor para fins de failover. Se um servidor ficar off-line, o outro servidor fornecerá
suporte. Você também pode adicionar o servidor público do Symantec LiveUpdate como o último servidor na lista. Se
você adicionar o servidor público, use http://liveupdate.symantecliveupdate.com como o URL.

NOTE

Se você usar um servidor UNC, o LiveUpdate exigirá que você use o domínio ou o grupo de trabalho como
parte do nome de usuário.

Se o computador estiver em um domínio, use o formato nome_do_domínio\nome_do_usuário.

Se o computador estiver em um grupo de trabalho, use o formato nome_do_computador\nome_do_usuário.

Na caixa de diálogo Servidores do LiveUpdate, clique em OK.
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5. Em Gerenciamento de espaço em disco para downloads, digite o número de revisões de conteúdo do LiveUpdate
a ser mantido.

6. Na caixa de grupo Agendamento de download, clique em Editar agendamento, defina as opções para a frequência
com que o servidor deve procurar atualizações. Clique em OK.

7. Em Plataformas para download, clique em Mudar plataformas e verifique a lista de plataformas. Desmarque as
plataformas para as quais você não deseja fazer download do conteúdo.

8. Em Tipos de conteúdo para download, inspecione a lista de tipos de atualização que são obtidas por download.

Para adicionar ou excluir um tipo de atualização, clique em Alterar seleção, modifique a lista e, então, clique em OK.

A lista deve corresponder à lista de tipos de conteúdo que você inclui na Política de conteúdo do LiveUpdate para
seus computadores-cliente.

9. Em Conteúdo para download por tipos de cliente, decida se fará o download e armazenará o conteúdo para
clientes padrão e incorporados/VDI ou para clientes da rede obscura.

WARNING

É necessário fazer o download do conteúdo para os tipos de clientes em sua rede. Se você não fizer o
download do conteúdo que seus clientes instalados exigem, os clientes não poderão obter as atualizações
do servidor de gerenciamento.

Para modificar a configuração, clique em Alterar seleção, altere a seleção e clique em OK.

10. Em Idiomas para download, inspecione a lista de idiomas dos tipos de atualização obtidos por download.

Para adicionar ou excluir um idioma, clique em Alterar seleção, modifique a lista e, então, clique em OK.

11. Clique em OK para salvar suas seleções e para fechar a janela.

Mais informações

Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Para verificar se o Symantec Endpoint Protection Manager tem o conteúdo mais
recente
O LiveUpdate faz o download de definições e de outros conteúdos ao Symantec Endpoint Protection Manager em
um agendamento. Contudo, você pode fazer o download do conteúdo a qualquer momento se o Symantec Endpoint
Protection Manager não tiver a versão mais recente. Então, o Symantec Endpoint Protection Manager fornece esse
conteúdo para os computadores-cliente com a política do LiveUpdate padrão.

Como verificar se o Symantec Endpoint Protection Manager tem o conteúdo mais recente
1. No console, clique em Início.

2. Na caixa do grupo Status do Endpoint, sob Definições do Windows, compare as datas de Últimas informações do
gerenciador e Informações mais recentes da Symantec.

3. Se as datas não forem correspondentes, clique em Administrador > Servidores > Site local (meu site).

4. Em Tarefas, clique em Fazer o download do conteúdo do LiveUpdate > Download.

Se não for possível atualizar o conteúdo em Symantec Endpoint Protection Manager através do LiveUpdate, você
pode fazer o download de um arquivo .jdb do Symantec Security Response. O Symantec Endpoint Protection Manager
processa o conteúdo desses arquivos e os disponibiliza para download pelos clientes.Consulte:

Fazer o download de arquivos .jdb para atualizar as definições do Endpoint Protection Manager
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Como verificar quando o conteúdo foi obtido por download do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection
Manager

Você pode determinar a data e hora quando o conteúdo foi atualizado pela última vez no Symantec Endpoint Protection
Manager do LiveUpdate.

Para verificar qual conteúdo foi obtido por download do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection
Manager

1. No console, clique em Administrador.
2. Na página Admin, em Tarefas, clique em Servidores e selecione o site.
3. Realize uma destas tarefas:

– Para verificar o status do download, clique em Mostrar o status do LiveUpdate.
– Para verificar a versão do conteúdo atual que o Symantec Endpoint Protection Manager está usando, clique em

Mostrar o status do LiveUpdate.
4. Clique em Fechar.

Mais informações

• Troubleshoot LiveUpdate and definition issues with Endpoint Protection Manager (em inglês)
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

Sobre os tipos de conteúdo de que o LiveUpdate faz o download
Por padrão, o Symantec Endpoint Protection Manager faz o download de todos os tipos de conteúdo dos servidores
públicos do Symantec LiveUpdate. A política de conteúdo do LiveUpdate faz então o download de todos os tipos de
conteúdo do Symantec Endpoint Protection Manager aos clientes Windows e Mac.

Se você excluir um tipo de conteúdo do site mas remover o conteúdo em uma política de conteúdo do LiveUpdate, esse
conteúdo não será fornecido aos clientes. Normalmente, não é necessário excluir o conteúdo que o Symantec Endpoint
Protection Manager obtém por download. Não exclua um tipo de conteúdo a menos que você esteja certo de ele não é
necessário.Consulte:

Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint Protection

O LiveUpdate não faz o download de políticas atualizadas. O Symantec Endpoint Protection Manager atualizará as
políticas nos clientes quando você atribuir uma nova política a um grupo ou quando editar uma política existente.

 485

http://www.symantec.com/docs/TECH105924


 

Table 156: Os tipos de conteúdo que você pode transferir por download do LiveUpdate ao Symantec Endpoint
Protection Manager

Tipo de conteúdo Descrição

Atualizações do
produto do cliente

Inclui melhorias de software e correções críticas relacionadas às vulnerabilidade no cliente Windows. Por
exemplo, um invasor pode ignorar um recurso de proteção do Symantec Endpoint Protection.
O LiveUpdate faz o download das atualizações do produto como um pacote completo de instalação do
cliente entre as releases do RUx. Cada pacote contém o mesmo número de versão, mas tem um número
de compilação atualizado. Por exemplo, o primeiro pacote de instalação do cliente pode ser rotulado como
14.3.4555.2000 e o segundo como 14.3.5228.1000. Quando essa opção é ativada, o pacote provisório mais
recente é exibido nos seguintes locais da lista suspensa Seleção da versão:
• Assistente de atualização automática: na página Admin > página Pacotes de instalação > Pacote

de instalação do cliente > Fazer upgrade de clientes com pacote > opção Fazer upgrade das
configurações > guia Geral. O assistente de atualização automática exibe apenas a compilação mais
recente.

• Novo pacote: na página Clientes > guia Pacotes de instalação > Adicionar pacote de instalação do
cliente > guia Geral.

Essa opção não faz upgrade dos pacotes de instalação do cliente que são novas releases e que têm os
principais recursos, como 14.3 RU2 para 14.3 RU3. Ainda é preciso fazer upgrade usando a atualização
automática ou fazendo download e instalando manualmente um pacote completo de instalação do cliente por
meio da página Gerenciamento de download da Broadcom.
Para atualizar seus clientes Mac e Linux, você deve usar as opções Link da Web e email e Salvar pacote no
Assistente de implementação de cliente.
Na 14.3 RU1 MP1 e anteriores, mantenha essa configuração desmarcada, pois essa opção não era usada.
Consulte:
• Como fazer upgrade para uma nova release
• Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática

Patches do cliente Inclui os mesmos aprimoramentos de software cliente e correções de segurança como atualizações do
produto, mas os patches são obtidos por download como um arquivo delta incremental (.dax) em vez do pacote
completo de instalação de cliente.
Para fazer download do conteúdo para os clientes, vá para a política Configurações do LiveUpdate > guia
Configurações adicionais e marque Fazer download dos patches do cliente. Essa opção permite atualizar
patches de cliente do LiveUpdate, do servidor de gerenciamento ou de um provedor de atualizações de grupo
para os clientes.
Essa opção foi renomeada de Patches de segurança do cliente na release 14.3 RU2.

Definições de vírus
e spyware

Pacotes separados da definição de vírus estão disponíveis para as plataformas x86 e x64. Esse tipo de
conteúdo inclui também a lista do portal do Auto-Protect, assim como as definições do Power Eraser.

Assinaturas
heurísticas do
SONAR

Proteger contra ameaças de ataque de "dia zero".

Assinaturas de
prevenção contra
intrusões

Protege contra ameaças de rede e vulnerabilidades do host. Compatível com a prevenção contra intrusões e os
mecanismos de detecção, bem como a Mitigação de explorações da memória.

Conteúdo de
integridade do host

Inclui os modelos de requisitos predefinidos que aplicam patches atualizados e medidas de segurança no
computador cliente. O LiveUpdate faz o download dos modelos para os computadores que executam sistemas
operacionais Windows e Mac.Consulte:
Como adicionar um requisito personalizado de um modelo

Assinaturas de
controle de envio

Controla o fluxo dos envios ao Symantec Security Response.

Configurações de
reputação

Inclui as atualizações para os dados de reputação usados na proteção.
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Tipo de conteúdo Descrição

Atributos e
assinaturas de
arquivo estendidos

Usados para tornar a atualização de certificados e o Download Insight mais direcionados a dados. Esses
downloads voltados a dados ajudam a Symantec a atualizar listas de assinatura confiáveis com atualizações
semelhantes a definições.

Detecção e
resposta do
endpoint

Atualizações para o Endpoint Detection and Response (EDR), que detecta e investiga atividades suspeitas e
problemas em hosts e endpoints. O EDR fornece essas informações judiciais a vários componentes do produto,
incluindo envios e servidores do EDR. Adicionado na versão 14. Consulte:
Endpoint Detection and Response engine updates for 14 RU1 and newer clients (em inglês)

Biblioteca e
configuração de
transporte da rede
comum

Definições que o produto inteiro usa para obter o transporte e a telemetria da rede. Essas definições são
necessárias para consultas de reputação, bem como para envios e comunicação com o EDR. As definições
nessa categoria incluem o SEPM STIC e o SEPC STIC, para o Symantec Endpoint Protection Manager e o
cliente do Symantec Endpoint Protection, respectivamente.

Aprendizado de
máquina avançado

As definições usadas nas verificações de vírus e spyware para os clientes que usam uma política de largura
de banda baixa (adicionado na versão 14.0.1). Use o modo de largura de banda baixa para clientes padrão e
clientes incorporados em uma rede com uma conexão à Internet lenta. No modo de largura de banda baixa, o
LiveUpdate faz o download das definições uma vez por semana ou com menos frequência. Para usar o modo
de largura de banda baixa, você deve se registrar na nuvem e ativar a política de largura de banda baixa. O
modo de largura de banda baixa não funciona em clientes de rede obscura.
Se você não registrar o servidor de gerenciamento no console na nuvem ou não quiser usar uma política
de largura de banda baixa, desative essa opção para economizar largura de banda e espaço em disco no
Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Como atualizar clientes em ambientes de largura de banda baixa

Redirecionamento
de tráfego do WSS

Definições que o recurso de redirecionamento de tráfego do Web Security Services (WSS) usa. O
redirecionamento de tráfego do WSS usa os servidores do WSS para fornecer configurações de proxy seguro
para navegadores da web. (Adicionado na versão 14.1 MP1.)

Definições do
SymPlatform (SEF)

O Symantec Endpoint Foundation (SEF) é uma estrutura que fornece tecnologias de proteção avançadas como
conteúdo por meio do LiveUpdate.O SEF permite que você faça o download de novos recursos para seus
clientes sem precisar atualizá-los.
Inclui definições para a reputação de URL (14.3 RU1 ou posterior) e Auto-Protect (14.3 RU3 ou posterior).

Conteúdo de
controle de
aplicativos

Definições que o mecanismo de controle de aplicativos usa para a política de controle de aplicativos. Você deve
sempre manter essa opção ativada.
Esse conteúdo é executado na versão 14.2 e clientes posteriores apenas. Para clientes antigos do Windows,
primeiramente você deve fazer upgrade para a versão 14.2.

Controlador de
comando de política

Conteúdo usado pelo mecanismo do controlador de comando de política.

Proteção contra
ameaças do
endpoint para
dados do AD

Conteúdo usado pelo mecanismo de defesa do Active Defense. Adicionado na versão 14.2 RU1.

Extensão do
navegador

Conteúdo para o mecanismo IPS que o cliente usa para bloquear sites maliciosos no Google Chrome.
Adicionada na versão 14.3 RU2.

Para obter mais informações, consulte:

LiveUpdate Administrator content options for Endpoint Protection 14 (em inglês)

Você não pode desativar os seguintes tipos de conteúdo na política Conteúdo do LiveUpdate, incluindo Assinaturas e
atributos de arquivo estendidos, Endpoint Detection and Response e Biblioteca de transporte e configuração da
rede comum.
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Table 157: Recursos e o conteúdo de atualização necessário

Quando você
instalar um cliente

não gerenciado
Quando você fizer a atualização, precisará fazer download desses tipos de conteúdo

Proteção contra vírus e
spyware

• Definições de vírus e spyware
• Definições do SONAR

Quando você configurar tipos de conteúdo para download em Propriedades do site, isso se chamará
assinaturas heurísticas do SONAR.

• Configurações de reputação centralizada
Quando você configurar tipos de conteúdo para download em Propriedades do site, esse tipo de
conteúdo será chamado de Configurações de reputação.

• Dados de revogação (download por padrão, não configurado no Symantec Endpoint Protection
Manager)

• Lista de permissão da Symantec (Whitelist da Symantec)
• Assinaturas de controle de envio
• Lista do portal do Auto-Protect
• Definições do Power Eraser
• Assinaturas e atributos de arquivo estendido (a partir da versão 14)
• Endpoint Detection and Response (a partir da versão 14)
• Biblioteca e configuração de transporte da rede comum
• Aprendizado de máquina avançado (a partir da versão 14.1)

Proteção antivírus e
antispyware > Proteção
de download

• Definições de vírus e spyware
• Definições do SONAR

Quando você configurar tipos de conteúdo para download em Propriedades do site, isso se chamará
assinaturas heurísticas do SONAR.

• Configurações de reputação centralizada
• Dados de revogação
• Lista de permissão da Symantec (Whitelist da Symantec)
• Assinaturas de prevenção contra intrusões

Quando você selecionar essa opção para fazer o download, ela incluirá atualizações às assinaturas de
prevenção contra intrusões e aos mecanismos de prevenção contra intrusões.

• Assinaturas de controle de envio
• Lista do portal do Auto-Protect
• Definições do Power Eraser
• Assinaturas e atributos de arquivo estendido (a partir da versão 14)
• Endpoint Detection and Response (a partir da versão 14)
• Biblioteca e configuração de transporte da rede comum
• Aprendizado de máquina avançado (a partir da versão 14.1)
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Quando você
instalar um cliente

não gerenciado
Quando você fizer a atualização, precisará fazer download desses tipos de conteúdo

Proteção contra vírus e
spyware > Verificador do
Outlook

• Definições de vírus e spyware
• Definições do SONAR

Quando você configurar tipos de conteúdo para download em Propriedades do site, isso se chamará
assinaturas heurísticas do SONAR.

• Configurações de reputação centralizada
• Dados de revogação
• Lista de permissão da Symantec (Whitelist da Symantec)
• Assinaturas de controle de envio
• Lista do portal do Auto-Protect
• Definições do Power Eraser
• Atributos e assinaturas de arquivo estendidos
• Endpoint Detection and Response (a partir da versão 14)
• Biblioteca e configuração de transporte da rede comum
• Aprendizado de máquina avançado (a partir da versão 14.1)

Proteção contra vírus e
spyware > Verificador do
Notes

• Definições de vírus e spyware
• Definições do SONAR

Quando você configurar tipos de conteúdo para download em Propriedades do site, isso se chamará
assinaturas heurísticas do SONAR.

• Configurações de reputação centralizada
• Dados de revogação
• Lista de permissão da Symantec (Whitelist da Symantec)
• Assinaturas de controle de envio
• Lista do portal do Auto-Protect
• Definições do Power Eraser
• Atributos e assinaturas de arquivo estendidos
• Endpoint Detection and Response (a partir da versão 14)
• Biblioteca e configuração de transporte da rede comum
• Aprendizado de máquina avançado (a partir da versão 14.1)

Proteção proativa contra
ameaças > SONAR

Definições do SONAR
Assinaturas de controle de envio
Atributos e assinaturas de arquivo estendidos
Aprendizado de máquina avançado

Proteção proativa contra
ameaças > Controle de
aplicativos

Assinaturas de controle de envio
Atributos e assinaturas de arquivo estendidos
Conteúdo de controle de aplicativos (a partir da versão 14.2)

Política de
redirecionamento de
tráfego de rede

Redirecionamento de tráfego do WSS (a partir da versão 14.1 MP1)

Redução de exploração
de rede e host >
Prevenção contra
intrusões

• Assinaturas de prevenção contra intrusões
Quando você selecionar essa opção para fazer o download, ela incluirá atualizações às assinaturas de
prevenção contra intrusões e aos mecanismos de prevenção contra intrusões.

• Assinaturas de controle de envio
• Atributos e assinaturas de arquivo estendidos
• Extensão do navegador (a partir da versão 14.3 RU2)

Mitigação de explorações
do host e da rede >
Firewall

Assinaturas de controle de envio
Atributos e assinaturas de arquivo estendidos
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Quando você
instalar um cliente

não gerenciado
Quando você fizer a atualização, precisará fazer download desses tipos de conteúdo

Integridade do host Conteúdo de integridade do host
Assinaturas de controle de envio
Atributos e assinaturas de arquivo estendidos

Mais informações

• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes

Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um
servidor interno do LiveUpdate
Por padrão, os clientes Windows, Mac e Linux obtêm suas atualizações do servidor de gerenciamento.

Se você gerenciar um grande número clientes, convém usar provedores de atualizações de grupo (GUPs, Group Update
Providers) para clientes Windows. Os GUPs reduzem a carga no servidor de gerenciamento e são mais fáceis de
configurar do que um servidor interno do LiveUpdate.Consulte:

Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes

Se você não quiser usar o servidor de gerenciamento padrão ou os provedores de atualizações de grupo para
atualizações do cliente, poderá

• Configurar um servidor interno do LiveUpdate.
• Usar um Servidor do Symantec LiveUpdate externo à sua rede.

Para usar um servidor interno do LiveUpdate, é necessário executar as tarefas a seguir:

• Instalar o servidor interno do LiveUpdate.
Para obter mais informações sobre o uso de um servidor interno do LiveUpdate, consulte o Guia do Administrador do
LiveUpdate.

NOTE

O Symantec Endpoint Protection Manager não inclui mais suporte legado ao Administrador do LiveUpdate
1.x. Para continuar usando um servidor interno do LiveUpdate, você deve fazer upgrade para a versão mais
recente do Administrador do LiveUpdate. O suporte para o Administrador do LiveUpdate 2.x e superior está
sempre ativado.

• Use a política de configurações do LiveUpdate para configurar seus clientes para que usem o servidor interno do
LiveUpdate.

NOTE

Você pode especificar configurações de proxy para os clientes que se conectam a um servidor interno do
LiveUpdate para obter atualizações. As configurações de proxy são somente para atualizações. Elas não se
aplicam a outros tipos de comunicação externa que os clientes usam. Configure o proxy para outros tipos de
comunicação externa de clientes separadamente. Consulte:

Como especificar um servidor proxy que os clientes usem para se comunicar com o Symantec LiveUpdate ou
um servidor interno do LiveUpdate

Para configurar os clientes para que usem um servidor interno do LiveUpdate:

1. Em Políticas, clique em LiveUpdate.
2. Na guia Configurações do LiveUpdate, abra a política que deseja editar.
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3. Em Configurações do Windows, clique em Configurações do servidor.
4. No painel Configurações do servidor, selecione Usar um servidor do LiveUpdate.
5. Clique em Usar um servidor interno especificado do LiveUpdate e clique em Adicionar.
6. Na caixa de diálogo Adicionar servidor do LiveUpdate, digite as informações que você precisa para identificar e se

comunicar com o servidor que deseja usar.
Para o URL:
– Se você usar o método HTTP ou HTTPS, digite o URL do servidor. Por exemplo: nome do domínio: http://

myliveupdateserver.com
• Endereço IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Endereço IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod

– Se você usar o método FTP, digite o endereço FTP do servidor. Por exemplo: ftp://myliveupdateserver.com
– Se você usar o método LAN, digite o nome do caminho UNC do servidor. Por exemplo: \\myliveupdateserver

\LUDepot
7. Se necessário, digite em um nome de usuário e senha para o servidor e clique em OK.

NOTE
Se você usar um servidor UNC o LiveUpdate exigirá que você use o domínio ou o grupo de
trabalho além do nome de usuário. Se o computador fizer parte de um domínio, use o formato
nome_do_domínio\nome_do_usuário. Se o computador fizer parte de um grupo de trabalho, use o formato
nome_do_computador\nome_do_usuário.

8. Em Política do LiveUpdate, clique em Agendamento para configurar um agendamento para as atualizações por
meio do LiveUpdate e clique em OK.Consulte:
Como configurar o agendamento de download do LiveUpdate nos computadores cliente

9. Como alternativa, clique em Configurações avançadas.
Decida se as configurações padrão do usuário, as configurações de atualização do produto e as configurações não
padronizadas do cabeçalho serão mantidas ou alteradas. Geralmente, não é permitido que os usuários modifiquem
as configurações de atualização. Entretanto, você pode permitir que os usuários iniciem sessões do LiveUpdate
manualmente se não houver suporte a centenas ou milhares de clientes.Consulte:
Como configurar a quantidade de controle que os usuários têm sobre o LiveUpdate

10. Clique em OK.

Para configurar os clientes Mac ou Linux para que usem um servidor interno do LiveUpdate:

1. Na página Políticas, clique em LiveUpdate.
2. Na guia Configurações do LiveUpdate, abra a política.
3. Em Config. do Mac ou Config. do Linux, clique em Config. do servidor.
4. Clique em Usar um servidor interno especificado do LiveUpdate e clique em Adicionar.
5. Na caixa de diálogo Adicionar servidor do LiveUpdate, digite as informações que você precisa para identificar e se

comunicar com o servidor que deseja usar.
Para o URL:
– Se você usar o método HTTP ou HTTPS, digite o URL do servidor. Por exemplo: nome do domínio: http://

myliveupdateserver.com
• Endereço IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Endereço IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod

– Se você usar o método FTP, digite o endereço FTP do servidor. Por exemplo: ftp://myliveupdateserver.com
– Se você usar o método LAN, digite o nome do caminho UNC do servidor. Por exemplo: \\myliveupdateserver

\LUDepot
6. Se necessário, digite em um nome de usuário e senha para o servidor e clique em OK.
7. Se o seu servidor usar FTP, clique em Configurações do Advanced Server, clique no modo de FTP que o servidor

usa, Ativo(a) ou Passivo(a), e, em seguida, clique em OK.
8. Para modificar o agendamento, clique em Agendamento.
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9. Clique em OK.

Mais informações

• Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
• Como configurar a execução das atualizações do cliente Windows para quando os computadores cliente estiverem

ociosos
• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes

Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um
servidor externo do LiveUpdate
Por padrão, o Symantec Endpoint Protection Manager fornece atualizações aos clientes Windows. Para ajudar a
reduzir sobrecargas da rede para atualizações do cliente Windows, você deve permitir também que os clientes
obtenham atualizações de um servidor do LiveUpdate. Os clientes Linux e Mac devem obter atualizações de um servidor
do LiveUpdate, ou você pode configurar o Apache Web Server como um proxy inverso para fazer o download de
atualizações pelo servidor de gerenciamento.Consulte:

• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
• Enabling Mac and Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy (em

inglês)

NOTE

Você talvez queira estabelecer uma comunicação entre um servidor proxy e o Symantec Endpoint Protection
Manager de modo que possa se conectar com serviços de assinatura da Symantec. Um servidor proxy pode
fornecer um nível adicional de proteção entre seu site e um servidor do Symantec LiveUpdate externo.Consulte:

Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para se conectar a um servidor proxy a fim de
acessar a internet e fazer o download de conteúdo do Symantec LiveUpdate

Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor externo do LiveUpdate
1. No console, abra uma política do LiveUpdate e clique em Editar

2. Em Config. do Windows, Config. do Mac ou Config. do Linux, clique em Config. do servidor.

3. Clique em Usar o servidor do Symantec LiveUpdate padrão ou especifique outro servidor do LiveUpdate. Se
necessário, especifique sua configuração de proxy.

4. Clique em OK.

Mais informações

Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Para configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para se conectar a
um servidor proxy a fim de acessar a Internet e fazer download de conteúdo do
Symantec LiveUpdate
Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para passar por um servidor proxy para se conectar à
Internet. Um servidor proxy pode adicionar uma camada de segurança porque apenas ele está conectado diretamente à
internet. 

Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para se conectar a um servidor proxy de modo
a acessar a Internet e fazer download de conteúdo do Symantec LiveUpdate
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1. No console, clique em Administrador e, em seguida, em Servidores.

2. Em Servidores, selecione o servidor de gerenciamento ao qual deseja conectar um servidor proxy.

3. Em Tarefas, clique em Editar as propriedades do servidor.

4. Na guia Servidor proxy, em Configurações de proxy HTTP ou Configurações de proxy FTP, para Uso de proxy,
selecione Usar configurações personalizadas de proxy.

5. Tipo nas configurações de proxy.

Para obter mais informações sobre essas configurações, clique em Ajuda.

6. Clique em OK.

Mais informações

Como especificar um servidor proxy que os clientes usem para se comunicar com o Symantec LiveUpdate ou um
servidor interno do LiveUpdate

Especificação de um servidor proxy que os clientes usem para se comunicar
com o Symantec LiveUpdate ou um servidor interno do LiveUpdate
Você pode especificar um servidor proxy que seus clientes usam para se comunicar com um servidor interno do
LiveUpdate. As configurações de proxy não afetam as configurações dos provedores de atualizações do grupo. 

NOTE

Defina as configurações de proxy para outras comunicações do cliente separadamente.

Como especificar um servidor proxy para se comunicar com o LiveUpdate
1. Opção 1: para especificar um servidor proxy que os clientes em computadores Windows ou Linux usem na

comunicação com o Symantec LiveUpdate ou com um servidor interno do LiveUpdate, no console, clique em
Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate e na guia Configurações do LiveUpdate.

3. Clique com o botão direito do mouse na política que você deseja e selecione Editar.

4. Em Config. do Windows ou em Config. do Linux, clique em Config. do servidor.

5. Em Configurações de proxy do LiveUpdate, clique em Configurar opções de proxy.

6. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para clientes do Windows, na guia HTTP ou HTTPS, selecione as opções desejadas. Você também pode
especificar configurações de proxy para FTP.

• Para clientes do Linux, na guia HTTP, selecione as opções desejadas.

Consulte a ajuda online para obter mais informações sobre as opções.

7. Clique em OK na caixa de diálogo.

8. Clique em OK.

9. Opção 2: Para especificar um servidor proxy que os clientes em computadores Mac usem para se comunicar com o
Symantec LiveUpdate ou um servidor interno do LiveUpdate, no console, clique em Clientes > Políticas.

10. Em Políticas e configurações independentes do local, em Configurações, clique em Configurações de
comunicações externas.

11. Na guia Servidor proxy (Mac), selecione as opções desejadas.

Consulte a ajuda online para obter mais informações sobre as opções.
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12. Clique em OK.

Mais informações

Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Para configurar o agendamento de download do LiveUpdate nos
computadores-cliente
As configurações de agendamento do cliente LiveUpdate são definidas na política de configurações do LiveUpdate.
Estas configurações se aplicam a sessões do LiveUpdate que recebem as atualizações mais recentes do Servidor do
Symantec LiveUpdate ou de um servidor interno do LiveUpdate.Consulte:

• Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor externo do LiveUpdate
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Para economizar largura de banda, você pode permitir que seus clientes executem sessões agendadas do LiveUpdate
somente se qualquer uma das seguintes circunstâncias for verdadeira:

• As definições de vírus e spyware em um computador-cliente têm mais de 2 dias.
• Um computador-cliente ficar desconectado do Symantec Endpoint Protection Manager por mais de 8 horas.

NOTE

Para certificar-se de que todos os computadores-cliente que se conectam a sua rede raramente recebam as
atualizações mais recente, permita que estes computadores recebam atualizações do Servidor do Symantec
LiveUpdate. Estes servidores são públicos, portanto o cliente não depende de uma conexão a sua rede para
obter atualizações.

Como configurar o agendamento de download do LiveUpdate para computadores cliente
1. Opção 1: Para configurar a programação de downloads do LiveUpdate em computadores cliente Windows, clique em

Políticas e em LiveUpdate.

2. Na guia Configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja e clique em
Editar.

3. Em Configurações do Windows, clique em Agendamento.

4. Certifique-se de que a opção Ativar o agendamento do LiveUpdate esteja marcada. Essa opção está ativada por
padrão.

5. Especifique a frequência.

Se você selecionar Diariamente, defina também a hora do dia em que será executada. Se você selecionar
Semanalmente, defina também a hora do dia e o dia da semana em que será executada.

6. Se você selecionar qualquer frequência a não ser Continuamente, especifique a Janela de repetição.

A Janela de repetição é o número de horas ou de dias que o computador cliente tentará executar o LiveUpdate se
houver falha no LiveUpdate agendado por qualquer motivo.

7. Defina as opções adicionais, se for necessário. A Symantec recomenda que você mantenha os valores padrão para
executar o LiveUpdate se as definições estiverem desatualizadas ou se o cliente não tiver conectado recentemente
ao servidor de gerenciamento.

8. Clique em OK.Consulte:

Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
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9. Opção 2: Para configurar a programação de downloads do LiveUpdate em computadores cliente Mac, clique em
Políticas e em LiveUpdate.

10. Na guia Política de configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja e
clique em Editar.

11. Em Configurações do Mac, clique em Agendamento.

12. Especifique a frequência.

Se você selecionar Diariamente, defina também a hora do dia em que será executada. Se você selecionar
Semanalmente, defina também a hora do dia e o dia da semana em que será executada.

13. Clique em OK quando concluir.

14. Opção 3: Para configurar a programação de downloads do LiveUpdate para computadores cliente Linux, na guia
Política de configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política desejada e clique em
Editar.

15. Em Configurações do Linux, clique em Agendamento.

16. Selecione Ativar o agendamento do LiveUpdate. Essa opção está ativada por padrão.

NOTE

Você não deve desmarcar esta caixa. Se você desativar Agendamento do LiveUpdate, os clientes Linux
não obterão as atualizações mais recentes.

17. Especifique a frequência.

Se você selecionar Diariamente, defina também a hora do dia em que será executada. Se você selecionar
Semanalmente, defina também a hora do dia e o dia da semana em que será executada.

18. Se você selecionar qualquer frequência a não ser Continuamente, especifique a Janela de repetição.

A Janela de repetição é o número de horas ou de dias que o computador cliente tentará executar o LiveUpdate se
houver falha no LiveUpdate agendado.

Você também pode escolher downloads de conteúdo aleatoriamente.

19. Clique em OK.

Mais informações

Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Configuração da quantidade de controle que os usuários têm sobre o
LiveUpdate
Convém permitir que os usuários que viajam usem uma conexão à Internet para obter atualizações diretamente de um
servidor do Symantec LiveUpdate. Você também pode permitir que os usuários modifiquem o agendamento configurado
do LiveUpdate para download do conteúdo.

NOTE

Se um cliente não gerenciado tiver uma Política de configurações do LiveUpdate atribuída a ele quando um
pacote de instalação for criado, as configurações da política terão prioridade sobre as alterações de um usuário
quando o usuário reiniciar o computador. Para instalar um cliente não gerenciado que mantenha as alterações
de um usuário feitas nas configurações do LiveUpdate depois que o computador for reiniciado, instale o cliente
através do arquivo de instalação. Não use um pacote de instalação do cliente que tenha sido exportado do
Symantec Endpoint Protection Manager.
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Para configurar a quantidade de controle que os usuários têm sobre o LiveUpdate
1. No console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate.

3. Na guia Configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja e clique em
Editar.

4. Em Configurações do Windows, clique em Configurações avançadas.

5. No painel Configurações do usuário, selecione Permitir que o usuário inicie manualmente o LiveUpdate.

6. Opcionalmente, selecione Permitir que o usuário modifique o agendamento do LiveUpdate.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint Protection
• Como configurar o agendamento de download do LiveUpdate nos computadores cliente

Para reduzir sobrecargas de rede para solicitações de atualização do
cliente
Você deve gerenciar suas redes na situação crítica, mas rara, de quando clientes demais pedem simultaneamente
um conjunto completo de definições de vírus e spyware para o servidor de gerenciamento ou para o Provedor de
atualizações de grupo. Essa situação pode ocorrer se o servidor de gerenciamento encontrar um erro ou for executado
fora do espaço em disco, de modo que o download e a atualização das definições no cliente falham. Essa situação
também pode ocorrer se o servidor de gerenciamento não fizer o download de um pacote de definições e um cliente
solicitar esse delta específico. Em um ou outro caso, o cliente então deve pedir um pacote com um conjunto completo
das definições ao servidor de gerenciamento ou ao Provedor de atualizações de grupo.

Para ajudar a impedir sobrecargas em sua rede, o servidor de gerenciamento fornece os seguintes recursos:

• Uma notificação quando o servidor de gerenciamento receber um número específico de pedidos por um conjunto
completo de definições dentro de um período de tempo específico.
Você define as condições para essa notificação com base no que constitui uma sobrecarga para seu ambiente.
Para configurar a notificação, adicione uma condição de notificação de Carga da rede: Solicitações de definições
completas de vírus e spyware. Consulte:
Como configurar notificações do administrador

• A capacidade de permitir que os clientes obtenham deltas para definições de vírus e spyware de um servidor do
LiveUpdate se o servidor de gerenciamento puder fornecer somente um conjunto completo. Em uma política de
Configurações do LiveUpdate, clique em Configurações avançadas > Fazer o download de pacotes de instalação
menores do cliente do servidor do LiveUpdate.

• A capacidade de bloquear clientes de fazer o download de um conjunto completo de definições de vírus e spyware do
servidor de gerenciamento.
Se você receber uma notificação de uma sobrecarga da rede, poderá bloquear quaisquer downloads futuros de
pacotes completos do servidor de gerenciamento. Você não pode, contudo, interromper qualquer download que já
esteja em andamento. Configure esta opção clicando em Administrador > Servidores > nome_do_servidor > Editar
as propriedades do servidor > Download de definições completas > Impedir que os clientes façam o download
de pacotes de definições completas.Consulte:
Download das definições completas
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Sobre a escolha aleatória de downloads simultâneos de conteúdo
O Symantec Endpoint Protection Manager suporta a escolha aleatória de downloads simultâneos de conteúdo em
clientes do servidor de gerenciamento padrão ou de um Provedor de atualizações de grupo. Ele suporta também a
escolha aleatória de downloads de conteúdo de um servidor do LiveUpdate em clientes. A escolha aleatória reduz o pico
do tráfego na rede e está ativada por padrão.

Você pode ativar ou desativar a função de escolha aleatória. A configuração padrão é ativada. Você também pode
configurar uma janela de escolha aleatória. O servidor de gerenciamento usa a janela de escolha aleatória para
balancear o sincronismo dos downloads de conteúdo. Normalmente, você não precisa alterar as configurações padrão de
escolha aleatória.

Em alguns casos, porém, convém aumentar o valor da janela de escolha aleatória. Por exemplo, você pode executar
o cliente do Symantec Endpoint Protection em várias máquinas virtuais no mesmo computador físico que executa o
servidor de gerenciamento. O valor mais elevado da escolha aleatória melhora o desempenho do servidor, mas atrasa as
atualizações de conteúdo nas máquinas virtuais.

Também convém aumentar a janela de escolha aleatória quando tiver muitos computadores-cliente físicos que se
conectam a um único servidor que execute o servidor de gerenciamento. Em geral, quanto mais elevada a razão cliente-
servidor, maior será a janela de escolha aleatória que poderá ser configurada por você. O valor mais elevado de escolha
aleatória diminui a carga máxima no servidor, mas atrasa as atualizações de conteúdo nos computadores cliente.

Em um cenário com poucos clientes em que você queira uma rápida distribuição de conteúdo, é possível definir a janela
de escolha aleatória em um valor mais baixo. O valor mais baixo de escolha aleatória aumenta a carga máxima no
servidor, mas fornece uma distribuição mais rápida de conteúdo aos clientes.

Para downloads do servidor de gerenciamento padrão ou de um Provedor de atualizações de grupo, defina as
configurações da escolha aleatória na caixa de diálogo Configurações de comunicação para o grupo selecionado. As
configurações não são parte da política de configurações do LiveUpdate.

Para downloads de um servidor do LiveUpdate para clientes, defina a configuração da escolha aleatória como parte da
política de configurações do LiveUpdate.

Mais informações

• Como escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de um Provedor de
atualizações de grupo

• Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Como escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de
gerenciamento padrão ou de um Provedor de atualizações de grupo
Seu servidor de gerenciamento ou seus provedores de atualizações de grupo padrão poderão ter o desempenho
reduzido quando vários computadores cliente tentarem fazer download de conteúdo deles simultaneamente. Você pode
definir uma janela de escolha aleatória nas configurações de comunicação para o grupo ao qual os computadores-cliente
pertencem. Cada computador-cliente tenta fazer o download do conteúdo em uma hora aleatória que ocorre dentro
dessa janela.

NOTE

As configurações de comunicação não controlam as configurações de escolha aleatória para os computadores
cliente que fazem o download do conteúdo de um servidor do LiveUpdate. Você pode mudar as configurações
de escolha aleatória daqueles computadores na política de configurações do LiveUpdate.Consulte:

Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
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Para escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de um
Provedor de atualizações de grupo

1. No console, clique em Clientes.

2. Em Clientes, clique no grupo que deseja.

3. Na guia Políticas, em Políticas e configurações independentes do local, em Configurações, clique em
Configurações de comunicação.

4. Na caixa de diálogo Configurações de comunicação, em Download aleatório, selecione Ativar escolha aleatória.

5. Opcionalmente, altere a duração da janela de escolha aleatória.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Sobre a randomização de downloads de conteúdo simultâneos
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Como escolher aleatoriamente o download de conteúdo de um
servidor do LiveUpdate
Sua rede poderá ter problemas de congestionamento de tráfego quando vários computadores cliente tentarem fazer o
download de conteúdo de um servidor do LiveUpdate. Você pode configurar o agendamento da atualização para incluir
uma janela de escolha aleatória em clientes Windows ou Linux. Cada computador-cliente tenta fazer o download do
conteúdo em uma hora aleatória que ocorre dentro dessa janela.

NOTE

As configurações do agendamento na política de configurações do LiveUpdate não controlam a escolha
aleatória para os computadores-cliente que fazem o download do conteúdo pelo servidor de gerenciamento
padrão ou por um Provedor de atualizações de grupo. Você pode alterar as configurações da escolha aleatória
para aqueles computadores na caixa de diálogo Configurações de comunicação para o grupo ao qual
pertencem.Consulte:

Como escolher aleatoriamente downloads do conteúdo do servidor de gerenciamento padrão ou de um
Provedor de atualizações de grupo

Para escolher aleatoriamente os downloads de conteúdo de um servidor do LiveUpdate
1. Clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate.

3. Na guia Configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja editar e clique
em Editar.

4. Em Config. do Windows, Config. do Mac ou Config. do Linux, clique em Agendamento.

5. Em Opções de download aleatório, selecione Escolher aleatoriamente a hora inicial para ser + ou - (em horas).

NOTE

Esta configuração estará em dias, se você tiver selecionado a opção Semanal.

6. Opcionalmente, altere a duração da hora inicial escolhida aleatoriamente.

7. Clique em OK.

Mais informações
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• Sobre a randomização de downloads de conteúdo simultâneos
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Para configurar a execução das atualizações do cliente Windows para
quando os computadores-cliente estiverem ociosos
Para reduzir os problemas de desempenho do computador cliente Windows, você poderá configurar a execução dos
downloads de conteúdo para quando os computadores cliente estiverem ociosos. Essa configuração está ativada por
padrão. Diversos critérios, tais como usuário, CPU e ações do disco, são usados para determinar quando o computador
está ocioso.

Se a Detecção de ociosidade estiver ativada, quando uma atualização estiver vencendo, as seguintes condições
poderão atrasar a sessão:

• O usuário não está ocioso.
• O computador está na carga da bateria.
• A CPU está ocupada.
• A E/S do disco está ocupada.
• Nenhuma conexão de rede está presente.

Após uma hora, o conjunto de bloqueio é reduzido para CPU ocupada, E/S de disco ocupada ou nenhuma conexão de
rede existe. Quando a atualização agendada estiver atrasada por duas horas, a menos que haja uma conexão de rede, o
LiveUpdate agendado será executado independentemente do status ocioso.

Para configurar a execução das atualizações do cliente Windows para quando os computadores-cliente
estiverem ociosos

1. Clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate.

3. Na guia Configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja editar e clique
em Editar.

4. Em Configurações do Windows, clique em Agendamento.

5. Marque Adie o LiveUpdate agendado até que o computador esteja ocioso. As sessões atrasadas serão
executadas incondicionalmente.

6. Clique em OK.

Mais informações

• Como configurar o agendamento de download do LiveUpdate nos computadores cliente
• Como configurar a execução de atualizações do cliente Windows para quando as definições forem antigas ou o

computador tiver sido desconectado

Como configurar a execução de atualizações do cliente Windows
para quando as definições forem antigas ou o computador tiver sido
desconectado
Você pode garantir que os clientes do Windows façam atualizações quando as definições forem antigas ou o computador
tiver sido desconectado da rede por um período de tempo especificado.

NOTE

Se você marcar ambas as opções disponíveis, o computador cliente deverá cumprir ambas as condições.

 499



 

Para configurar atualizações do cliente quando as definições estiverem desatualizadas ou os
computadores estiverem desconectados do gerenciador

1. Clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate.

3. Na guia Configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja editar e clique
em Editar.

4. Em Configurações do Windows, clique em Agendamento.

5. Marque O LiveUpdate apenas será executado se as definições de vírus e spyware forem anteriores a: e defina
então o número de horas ou de dias.

6. Marque O LiveUpdate será executado somente se o cliente estiver desconectado do Symantec Endpoint
Protection Manager por mais de: e depois defina o número de minutos ou de horas.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Como configurar o agendamento de download do LiveUpdate nos computadores cliente
• Como configurar a execução das atualizações do cliente Windows para quando os computadores cliente estiverem

ociosos

Como configurar clientes e fazer o download do conteúdo do
Symantec Endpoint Protection Manager
O método padrão de download do conteúdo aos clientes é pelo servidor de gerenciamento.

Você não define o agendamento para as atualizações do servidor de gerenciamento aos clientes. Os clientes fazem o
download do conteúdo do servidor de gerenciamento com base no modo de comunicação e na frequência de pulsação.

Para configurar clientes e fazer o download do conteúdo do Symantec Endpoint Protection Manager
1. No console, abra uma política do LiveUpdate e clique em Editar

2. Em Configurações do Windows, clique em Configurações do servidor.

3. Certifique-se de que Usar o servidor de gerenciamento padrão está selecionado.

4. Clique em OK.

Mais informações

Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação pull

Como testar atualizações do mecanismo antes de liberar em clientes
Windows
O Symantec Endpoint Protection contém diversos mecanismos que realizam partes de sua funcionalidade. Esses
mecanismos são arquivos binários (.dll ou .exe) e são fornecidos com as definições de segurança. A Symantec atualiza a
funcionalidade desses mecanismos para aprimorar os recursos do Symantec Endpoint Protection e responder às novas
ameaças.

Embora a Symantec atualize as definições de vírus várias vezes ao dia, o conteúdo do mecanismo é atualizado
trimestralmente. A Symantec fornece as atualizações do mecanismo usando o LiveUpdate.

A Symantec fornece um servidor especial que permite fazer o download e o teste do conteúdo do mecanismo antes
de instalá-lo em seu ambiente de produção. A Symantec libera essas atualizações no servidor de adoção inicial (EAS,
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Early Adopter Server). As atualizações do mecanismo são lançadas algumas semanas antes de os mecanismos ficarem
disponíveis para lançamento geral, no servidor público do LiveUpdate.

Faça o download das atualizações de mecanismo usando o EAS, teste-as em um ambiente de laboratório e informe a
Symantec sobre qualquer conflito que você encontrar. Esse processo permite que a Symantec corrija esses conflitos
antes do lançamento geral.

Use o seguinte processo para testar as atualizações do mecanismo:

• Etapa 1: Criar um grupo de computadores de teste para receber o conteúdo
• Etapa 2: Configurar computadores de teste para receber conteúdo pré-lançado do servidor de adoção inicial
• Etapa 3: Configurar computadores de teste e computadores que não são de teste para uma versão do mecanismo

específico
• Etapa 4: Configurar notificações para novas releases do mecanismo (opcional)
• Etapa 5: Monitorar os computadores de teste depois que o conteúdo do mecanismo é lançado

Etapa 1: Criar um grupo de computadores de teste para receber o conteúdo

O teste de compatibilidade do mecanismo mais preciso é com os sistemas de produção que fazem o real trabalho. Crie
um grupo de teste permanente selecionando um conjunto de computadores cliente para receber o conteúdo do EAS
usando os seguintes critérios:

• Identifique os vários tipos de sistemas críticos dentro de seu ambiente. Esses sistemas podem variar entre si
conforme o hardware, o software ou a função. Por exemplo, você pode identificar sistemas de varejo, como uma
imagem de desktop dourada, sistemas de ponto de venda e servidores web, entre outros sistemas críticos para testar.

• Use vários sistemas de cada tipo, pois alguns conflitos de software podem manifestar apenas intermitentemente.
Escolha os sistemas de produção que já têm instalado o software que você normalmente usa e que executam uma
carga de trabalho representativa.

• Configure os computadores-cliente de teste que recebem o conteúdo de release antecipado, como os computadores
de produção que você não testa. Tanto os clientes que você testa como os que você não testa devem ter os mesmos
recursos do Symantec Endpoint Protection instalados e usar as mesmas políticas.

Se preferir não usar computadores de produção para testar com o EAS, você poderá usar sistemas baseados em
laboratório. Nesse caso, é recomendável escrever a automação que emprega as funções dos sistemas em teste e
simular carga.

Para clientes com um pequeno número de computadores cliente, tudo o que você precisa é de um Symantec Endpoint
Protection Manager e um cliente Symantec Endpoint Protection para Windows.

Etapa 2: Configurar computadores de teste para receber conteúdo pré-lançado do servidor de adoção inicial

Para o grupo de teste, configure o LiveUpdate para fazer o download do conteúdo do servidor de adoção inicial da
Symantec executando as seguintes etapas.

Para configurar um site para fazer o download do conteúdo do servidor do LiveUpdate de adoção inicial da
Symantec

1. No console, clique em Administrador > Servidores.
2. Em Servidores, clique com o botão direito do mouse em Site local e clique em seguida em Editar propriedades do

site.
3. Em Servidores de origem do LiveUpdate, clique em Editar servidores de origem.
4. Na caixa de diálogo Servidores do LiveUpdate, clique em Use o servidor do Symantec LiveUpdate para

conteúdo pré-lançado e, em seguida, clique em OK > OK.

Para configurar os clientes gerenciados para usar o servidor do LiveUpdate de adoção inicial da Symantec

1. No console, abra uma nova política de configurações do LiveUpdate e clique em Políticas > LiveUpdate.
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2. Em Config. do Windows, clique em Configurações do servidor > Usar um servidor do LiveUpdate > Usar o
servidor do Symantec LiveUpdate para conteúdo pré-lançado.

3. Clique em OK e atribua a política do grupo de teste.

Desde que sua política de configurações do LiveUpdate obtenha conteúdo do EAS, os clientes de teste continuam a
receber as versões pré-lançadas do conteúdo.

NOTE

Para grupos que não são de teste, mantenha a política de configurações do LiveUpdate configurada para o
servidor do LiveUpdate que você normalmente usa. Depois que os mecanismos estiverem disponíveis para
lançamento geral, todos os computadores-cliente receberão conteúdo do LiveUpdate, dependendo de como
você definiu seus computadores-cliente para recebê-lo.

Para obter mais informações, consulte:

• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate
• Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor externo do LiveUpdate

Etapa 3: Configurar computadores de teste e computadores que não são de teste para uma versão do
mecanismo específico

Configure várias políticas de conteúdo do LiveUpdate para que:

• O grupo de teste receba a versão mais recente das definições de segurança e dos mecanismos. Esse grupo faz o
download de todas as futuras revisões de conteúdo com a versão do mecanismo pré-lançada nele.

• Os grupos que não são de teste recebem uma versão existente e segura do mecanismo.
Também é possível bloquear uma versão do mecanismo. Com essa opção, os clientes continuarão a receber as
definições de segurança mais recentes que estão associadas a um determinado mecanismo, mas não a versão mais
recente do mecanismo.Consulte:
Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint Protection
Depois que você estiver convencido de que o grupo de teste funciona normalmente com o conteúdo pré-lançado,
escolha manualmente a próxima versão do mecanismo para os grupos que não são de teste.

Etapa 4: Configurar notificações para novas releases do mecanismo (opcional)

Para obter notificações de lançamentos planejados de mecanismos dos quais o LiveUpdate faz o download para o
Symantec Endpoint Protection Manager, faça uma das seguintes tarefas:

• Adicione uma notificação para quando o novo conteúdo foi obtido por download para o Symantec Endpoint Protection
Manager. Notificações de novo conteúdo incluem lançamentos de novo mecanismo, bem como definições de
segurança. Você receberá notificações somente se uma ou mais políticas de conteúdo do LiveUpdate que especifica
uma revisão de conteúdo por versão do mecanismo estiverem bloqueadas devido a uma atualização de mecanismo
disponível.
Para exibir notificações, na página Início, no painel Status da segurança, clique em Exibir notific..

NOTE

Atualizações no EAS são tão frequentes quanto no servidor do LiveUpdate regular. Se você achar que
recebe essas notificações muito frequentemente, configure para que as notificações não sejam exibidas.

Para obter mais informações, consulte:
Como configurar notificações do administrador

• Os clientes Premium Support podem fazer login aqui no portal de assinatura do cliente. Consulte:
How Premium Support Customers can sign up for alerts and notifications (em inglês)

Etapa 5: Monitorar os computadores de teste depois que o conteúdo do mecanismo é lançado
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Depois que a Symantec publicar uma atualização do mecanismo no EAS, comece a monitorar os computadores que
você configurou para receber esse conteúdo. Monitore os seguintes itens:

• Verifique se os computadores de teste executam a versão pré-lançada das atualizações de mecanismo. Consulte:
Para verificar qual mecanismo e definições são executados nos computadores-cliente

• O tempo de atividade e os recursos disponíveis nos servidores e outras infraestruturas críticas usando ferramentas,
como o Microsoft System Center Operations Manager.

• Os aplicativos que são executados nos computadores cliente para garantir que eles continuem a executar como
esperado.

• O status do cliente Symantec Endpoint Protection para garantir que ele permaneça conectado ao servidor de
gerenciamento e que esteja protegido.Consulte:
Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

Além disso, execute o cliente depois que você modificar as políticas ou executar uma verificação para assegurar que o
computador funciona como esperado.

Se você observar qualquer comportamento inesperado ou suspeitar que existe um conflito de software com a atualização
do mecanismo, entre em contato com o suporte para obter assistência. Geralmente, se a Symantec confirmar que há
um conflito de software antes do início da instalação em fases, ela reagendará a publicação e trabalhará com você para
corrigir o problema. Posteriormente, a Symantec publicará novamente um mecanismo atualizado para o EAS.

Para reverter para uma versão mais antiga das atualizações de
segurança do Symantec Endpoint Protection
Por padrão, a versão mais recente do conteúdo que é obtido por download de um servidor do LiveUpdate para o
servidor de gerenciamento é automaticamente transferida por download aos clientes Windows. A política de conteúdo do
LiveUpdate especifica o tipo de conteúdo que os clientes têm permissão para procurar e instalar.

Contudo, você pode precisar fazer o download de uma versão mais antiga do conteúdo nos seguintes casos:

• O conjunto mais recente de definições ou o mecanismo causa um conflito de software nos computadores cliente.
• Convém ter um tempo para testar novos mecanismos em grupos de controle antes de o conteúdo ser liberado para

produção.

NOTE

Use este recurso com muito cuidado. Desmarcar um tipo de conteúdo significa que o recurso não é mantido
atualizado no cliente. Isto pode colocar seus clientes em risco.

Se você definir o tipo de conteúdo para Selecionar uma revisão e, em seguida, converter o cliente do
Symantec Endpoint Protection em um cliente gerenciado por nuvem, o conteúdo não será atualizado no cliente.
Para evitar esse problema, certifique-se de definir a opção de conteúdo para Usar disponível mais recente
antes de converter o cliente.

Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint
Protection

1. No console, clique em Políticas > LiveUpdate e abra uma política de conteúdo do LiveUpdate.

2. Em Config. do Windows, clique em Definições de segurança.

Você não pode reverter o conteúdo para clientes Mac ou Linux.

3. Para reverter o conteúdo para uma versão específica, clique em uma das seguintes opções:

• Selecionar uma versão > Editar e selecione o número de revisão.
Essa opção bloqueia os clientes a um conjunto específico de definições de segurança. Os clientes não recebem
nenhuma definição de segurança nova.

• Selecione uma versão do mecanismo > Editar e, em seguida, selecione a versão do mecanismo.
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Esta opção bloqueia os clientes em um mecanismo em particular, mas continuará a distribuir as definições de
segurança mais recentes que estão associadas a esse mecanismo. Selecione a versão do mecanismo se você
souber que o mecanismo atual funciona em seu ambiente e precisar testar um mecanismo mais recente em
um grupo diferente antes de você liberá-lo. Ou clique em Usar disponível mais recente para clientes a fim de
receber continuamente as definições e a versão mais recente do mecanismo para esse tipo de conteúdo.

4. Clique em OK.

Você não precisa reiniciar o computador-cliente para o conteúdo ser atualizado.

5. Depois que você resolveu todos os problemas da solução de problemas, em Config. do Windows, clique em
Definições de segurança > Usar disponível mais recente para cada tipo de conteúdo.

Mais informações

• Como testar atualizações do mecanismo antes de liberar em clientes Windows
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

Para usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir
conteúdo aos clientes
Um Provedor de atualizações de grupo (GUP) é um computador cliente que distribui atualizações de conteúdo
diretamente a outros clientes.

Estas são algumas vantagens dos GUPs:

• Eles conservam os recursos de servidor de gerenciamento e de largura de banda descarregando o poder de
processamento para o GUP.

• Entregam atualizações de maneira eficaz aos clientes com conectividade de rede limitada ou lenta.
• São mais fáceis de configurar que um servidor interno do LiveUpdate.

Table 158: Tarefas para usar Provedores de atualizações de grupo

Etapa Descrição

Etapa 1: Entender as diferenças
entre os tipos de Provedores de
atualizações de grupo que você
pode configurar

Você pode configurar um ou vários provedores de atualizações de grupo, bem como ao longo da
sub-rede. O tipo de Provedor de atualizações de grupo que você define depende da sua rede e
dos clientes nessa rede. Os tipos de Provedor de atualizações de grupo não são mutuamente
exclusivos. Você pode configurar um ou mais tipos de Provedor de atualizações de grupo por
política.Consulte:
• Sobre os tipos de Provedores de atualizações de grupo
• Sobre os efeitos de configurar mais de um tipo de provedor de atualizações de grupo em sua

rede

Etapa 2: Verificarcomando
comunicação com o cliente

Antes que você configure Provedores de atualizações de grupo, verifique se os computadores-
cliente podem receber atualizações de conteúdo do servidor. Resolva quaisquer problemas de
comunicação cliente-servidor.
Você pode exibir a atividade entre o cliente e o servidor nos logs do sistema na guia Logs da
página Monitores.Consulte:
Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o
cliente do Symantec Endpoint Protection

Etapa 3: Configurar Provedores de
atualizações de grupo em uma ou
mais políticas de configurações do
LiveUpdate

Você configura Provedores de atualizações de grupo na Política de configurações do
LiveUpdate.Consulte:
Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo dos provedores de atualizações de
grupo
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Etapa Descrição

Etapa 4: Atribuir a Política de
configurações do LiveUpdate a
grupos

A Política de configurações do LiveUpdate é atribuída aos grupos que usam os Provedores de
atualizações de grupo. Também é possível atribuir a política ao grupo em que o Provedor de
atualizações de grupo reside.
Para um único Provedor de atualizações de grupo, é atribuída uma Política de configurações do
LiveUpdate por grupo por site.
Para vários Provedores de atualizações de grupo e listas explícitas de Provedores de
atualizações de grupo, você atribui uma política de configurações do LiveUpdate a vários grupos
nas sub-redes.Consulte:
Como atribuir uma política a um grupo ou a um local

Etapa 5: Verificar se os clientes
estão designados como
Provedores de atualizações de
grupo

Para exibir os computadores-cliente que são designados como Provedores de atualizações de
grupo, execute uma das seguintes tarefas:
• Clique na guia Clientes > Clientes >, clique com o botão direito do mouse no cliente e em

Editar propriedades. O campo Provedor de atualizações de grupo é Verdadeiro ou Falso.
• Procure os clientes que atuam como provedores de atualizações de grupo. Consulte:

Como pesquisar os clientes que atuam como Provedores de atualizações de grupo

Sobre os tipos de Provedores de atualizações de grupo
Você pode configurar diversos tipos de provedores de atualizações de grupo em uma política de configurações do
LiveUpdate. Os tipos de provedores de atualizações de grupo que você usa dependem de como sua rede é configurada.
Você pode configurar um ou mais tipos de Provedor de atualizações de grupo por política, eles não são mutuamente
exclusivos.
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Table 159: Quando usar um tipo específico de Provedor de atualizações de grupo

Tipo de Provedor
de atualizações

de grupo
Quando usar

Único Um único Provedor de atualizações de grupo é um computador-cliente dedicado que fornece o conteúdo para
um ou mais grupos de clientes. A configuração de um único Provedor de atualizações de grupo transforma um
único cliente em um Provedor de atualizações de grupo. Um único Provedor de atualizações de grupo pode ser
um computador cliente em qualquer grupo.
Usar um único Provedor de atualizações de grupo quando desejar usar o mesmo Provedor de atualizações de
grupo para todos os seus computadores-cliente.
Você usa uma única Política de configurações de conteúdo do LiveUpdate para especificar um endereço IP
estático ou um nome de host para um único Provedor de atualizações de grupo. Contudo, se o cliente que
serve como único Provedor de atualizações de grupo mudar de local, será necessário mudar o endereço IP na
política.
Se desejar usar diferentes Provedores de atualizações de grupo em grupos diferentes, você deverá criar uma
Política de configurações do LiveUpdate separada para cada grupo.

Vários Vários Provedores de atualizações de grupo usam um conjunto de regras ou critérios de modo que sirvam
grupos de clientes em suas próprias sub-redes. Todos os computadores cliente estão na mesma sub-rede.
Você especifica os critérios que os computadores-cliente devem atender para que se qualifiquem como
um Provedor de atualizações de grupo. Se um computador cliente cumprir os critérios, o servidor de
gerenciamento adicionará o cliente à sua lista global de Provedores de atualizações de grupo. O servidor de
gerenciamento disponibiliza então a lista global para todos os clientes na rede. Os clientes verificam a lista e
escolhem os Provedores de atualizações de grupo que estão situados em sua própria sub-rede.
A configuração de vários Provedores de atualizações de grupo transforma vários clientes em Provedores de
atualizações de grupo.
Use vários Provedores de atualizações de grupo para os seguintes cenários:
• Você tem vários grupos e quer usar Provedores de atualizações de grupo diferentes para cada grupo

Você pode usar uma política que especifique regras para a eleição de vários Provedores de atualizações
de grupo. Se os clientes mudarem os locais, você não terá que atualizar a Política de configurações do
LiveUpdate. O Symantec Endpoint Protection Manager combina vários Provedores de atualizações de
grupo através de sites e domínios. Ele disponibiliza a lista para todos os clientes em todos os grupos em
sua rede.

• Vários Provedores de atualizações de grupo podem funcionar como um mecanismo de failover. O uso de
Vários Provedores de atualizações de grupo assegura uma probabilidade mais alta de que pelo menos um
Provedor de atualizações de grupo esteja disponível em cada sub-rede.

Lista explícita Use uma lista explícita de Provedores de atualizações de grupo quando você quiser que os clientes possam se
conectar aos Provedores de atualizações de grupo que estão nas sub-redes diferentes da sub-rede do cliente.
Os clientes que mudarem de local poderão mover-se para o Provedor de atualizações de grupo mais próximo
na lista.
Uma lista explícita dos Provedores de atualizações de grupo não transforma clientes em Provedores de
atualizações de grupo.
Ao configurar uma lista explícita, você poderá especificar que os clientes com endereços IP em uma sub-rede
específica devem usar um Provedor de atualizações de grupo específico. Um cliente pode ter vários endereços
IP e o servidor de gerenciamento considerará todos os endereços IP do cliente quando corresponder ao
Provedor de atualizações de grupo que será usado. Assim, o endereço IP ao qual a política corresponde não é
necessariamente vinculado à interface que o cliente usa para a comunicação com o Provedor de atualizações
de grupo.
Por exemplo, suponha que um cliente tenha o endereço IP A, que ele usa para se comunicar com o servidor de
gerenciamento e com o Provedor de atualizações de grupo. Este mesmo cliente também tem o endereço IP B,
que é aquele que corresponde ao Provedor de atualizações de grupo explícito que você configurou na política
de configurações do LiveUpdate para este cliente. O cliente pode escolher usar um Provedor de atualizações
de grupo baseado no endereço B, mesmo que aquele não seja o endereço que usado para se comunicar com
o Provedor de atualizações de grupo.
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A configuração de um ou vários Provedores de atualizações de grupo em uma Política de configurações do LiveUpdate
executa as seguintes funções:

• Especifica quais clientes com esta política devem atuar como Provedores de atualizações de grupo.
• Especifica quais Provedores de atualizações de grupo devem ser usados com essa política pelos clientes para

atualizações de conteúdo.

A configuração de uma lista de Provedores de atualizações de grupo explícitos executa somente uma função:

• Especifica quais Provedores de atualizações de grupo devem ser usados com essa política pelos clientes para
atualizações de conteúdo.
Embora isso não transforme clientes em Provedores de atualizações de grupo, você ainda pode configurar e aplicar
uma política que contenha somente uma lista de provedores explícitos. Contudo, você deve ter um único Provedor
de atualizações de grupo ou vários Provedores de atualizações de grupo configurados em outra política no Symantec
Endpoint Protection Manager. Você pode também ter ambos os tipos configurados em outras políticas.

Se um cliente não puder obter sua atualização nos Provedores de atualizações de grupo, ele poderá, opcionalmente,
tentar atualizar através do Symantec Endpoint Protection Manager.

Mais informações

• Sobre os efeitos de configurar mais de um tipo de provedor de atualizações de grupo em sua rede
• Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes
• Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo dos provedores de atualizações de grupo
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo dos provedores de
atualizações de grupo
Você usa a política de configurações do LiveUpdate de modo que os clientes obtenham atualizações apenas do Provedor
de atualizações de grupo e nunca do servidor de gerenciamento. Você pode configurar um ou vários provedores de
atualizações de grupo, bem como ao longo da sub-rede. O tipo de Provedor de atualizações de grupo que você define
depende da sua rede e dos clientes nessa rede.Consulte:

Sobre os tipos de Provedores de atualizações de grupo

Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo dos provedores de atualizações de grupo
1. Para configurar os clientes para fazer o download do conteúdo a partir dos Provedores de atualizações do grupo, no

console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate.

3. Na guia Configurações do LiveUpdate, clique com o botão direito do mouse na política que deseja e clique em
Editar.

4. Na janela Política de configurações do LiveUpdate, clique em Configurações do servidor.

5. Em Servidor interno ou externo do LiveUpdate, selecione Use o servidor de gerenciamento padrão.

6. Em Provedor de atualizações de grupo, marque Usar o Provedor de atualizações de grupo.

7. Clique em Provedor de atualizações de grupo.

8. Realize uma destas tarefas:

• Sigas as etapas em Para configurar um único Provedor de atualizações de grupo.
• Siga as etapas em Para configurar vários Provedores de atualizações de grupo.
• Siga as etapas em Para configurar uma lista explícita de Provedores de atualizações de grupo.
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9. Em Configurações do Provedor de atualizações de grupo, configure as opções para controlar como o conteúdo é
obtido por download e armazenado no computador do Provedor de atualizações de grupo.

Clique em Ajuda para obter informações sobre downloads de conteúdo.

10. Clique em OK.

11. Para configurar um único provedor de atualizações do grupo, na caixa de diálogo Provedor de atualizações de
grupo, selecione Endereço IP ou nome de host exclusivo do Provedor de atualizações de grupo e digite o
endereço IP ou o nome do host do computador cliente que atua como o único Provedor de atualizações de grupo.

Clique em Ajuda para obter informações sobre o endereço IP ou o nome do host.

12. Retorne ao procedimento para configurar um Provedor de atualizações de grupo.

13. Para configurar diversos Provedores de atualizações do grupo, na caixa de diálogo Provedor de atualizações de
grupo, selecione Vários Provedores de atualizações de grupo e clique em Config. lista de provedores atualiz.
grupo.

14. Na caixa de diálogo Lista do provedor de atualizações do grupo, selecionar o nó da árvore Provedor de
atualizações de grupo e clique em Adicionar para adicionar um conjunto de regras.

15. Na caixa de diálogo Especificar critérios de regra do Provedor de atualizações de grupo, na lista suspensa
Verificar, selecione uma das seguintes opções:

• Endereço IP ou nome do host do computador
• Chaves do registro
• Sistema operacional

16. Se você selecionou Endereço IP ou nome do host do computador ou Chaves de registro, clique em Adicionar.

17. Digite ou selecione o endereço IP ou o nome do host, a chave de registro do Windows ou as informações do sistema
operacional.

Clique em Ajuda para obter informações sobre como configurar regras.

18. Clique em OK até retornar para a caixa de diálogo Lista do Provedor de atualizações de grupo, na qual você
poderá adicionar mais conjuntos de regras.

19. Clique em OK.

20. Retorne ao procedimento para configurar um Provedor de atualizações de grupo.

21. Para configurar uma lista explícita de Provedores de atualizações do grupo, na caixa de diálogo Provedor de
atualizações de grupo, selecione Provedores de atualizações de grupo explícitos para clientes em roaming e
clique em Configurar lista de provedores de atualizações de grupo explícitos.

22. Clique em Adicionar.

23. Na caixa de diálogo Adicionar provedores de atualiz. de grupo explícitos, digite a sub-rede do cliente para a qual
você quer mapear estes Provedores de atualizações de grupo.

Clique em Especifique a máscara de sub-rede do cliente para adicionar várias sub-redes do cliente ao mesmo
tempo.Consulte:

Adicionar provedores de atualizações de grupo explícitos

24. Selecione o Tipo de mapeamento que deseja configurar: com base no endereço IP, no nome do host ou no endereço
de rede do Provedor de atualizações de grupo.

Digite as configurações necessárias para o tipo de mapeamento que você selecionou.
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25. Clique em OK.

Mais informações

• Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
• Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes

Pesquisa dos clientes que atuam como Provedores de atualizações de grupo
Você pode verificar se clientes estão disponíveis como Provedores de atualizações de grupo. Você pode exibir uma lista
de Provedores de atualizações de grupo pesquisando-os na guia Clientes.

NOTE

Você também pode verificar as propriedades de um cliente. As propriedades incluem um campo que indica se o
cliente é um Provedor de atualizações de grupo.

Para pesquisar pelos clientes que atuam como Provedores de atualizações de grupo
1. No console, clique em Clientes.

2. Na guia Clientes, na caixa Exibir, selecione Status do cliente.

3. No painel Tarefas, clique em Procurar clientes.

4. Na lista suspensa Localizar, selecione Computadores.

5. Na caixa No grupo especificar o nome do grupo.

6. Em Critérios de pesquisa, clique na coluna Campo de pesquisa e selecione Provedor de atualizações de grupo.

7. Em Critérios de pesquisa, clique na coluna Operador de comparação e selecione =.

8. Em Critérios de pesquisa, clique na coluna Valor e selecione Verdadeiro.

Clique em Ajuda para as informações nos critérios de pesquisa.

9. Clique em Pesquisar.

Mais informações

Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes

Sobre os efeitos de configurar mais de um tipo de provedor de atualizações de
grupo em sua rede
Quando você configurar provedores únicos ou múltiplos de atualizações de grupo nas políticas, o Symantec Endpoint
Protection Manager criará uma lista global de todos os provedores inscritos. Por padrão, esse arquivo é:

• Sistemas operacionais de 64 bits: C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

• Sistemas operacionais de 32 bits: C:\Arquivos de Programas\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml.

O Symantec Endpoint Protection Manager fornece esta lista global a qualquer cliente que solicitá-la de modo que o
cliente possa determinar qual provedor de atualizações de grupo deve usar. Devido a este processo, clientes que tenham
políticas com somente provedores de atualizações de grupo explícitos ou múltiplos configurados poderão também usar
provedores únicos de atualizações de grupo, se o provedor único atender ao critério explícito de mapeamento. Este
fenômeno pode ocorrer porque os provedores únicos são uma parte da lista global de provedores que os clientes obtêm
do Symantec Endpoint Protection Manager.

Assim, todos os provedores de atualizações de grupo que são configurados em algumas das políticas em um Symantec
Endpoint Protection Manager estão potencialmente disponíveis para uso pelos clientes. Se você aplicar uma política
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que contenha somente uma lista de Provedores de atualizações de grupo explícita aos clientes em um grupo, todos
os clientes do grupo tentarão usar os provedores de atualizações de grupo que estão na lista global do provedor de
atualizações de grupo do Symantec Endpoint Protection Manager que atender aos critérios explícitos de mapeamento.

NOTE

Um cliente do Symantec Endpoint Protection pode ter vários endereços IP. O Symantec Endpoint Protection
considera todos os endereços IP quando faz a correspondência a um Provedor de atualizações de grupo.
Assim, o endereço IP ao qual a política corresponde não é sempre vinculado à interface que o cliente usa para
se comunicar com o Symantec Endpoint Protection Manager e o provedor de atualizações de grupo.

Se todos os tipos de provedores de atualizações de grupo forem configurados nas políticas em um Symantec Endpoint
Protection Manager , os clientes tentarão conectar-se aos provedores de atualizações de grupo na lista global na
seguinte ordem:

• Provedores na lista Vários Provedores de atualizações de grupo, em ordem
• Provedores na lista Provedores de atualizações de grupo explícitos, em ordem
• O provedor que estiver configurado como Único provedor de atualizações de grupo

Você pode configurar os seguintes tipos de critérios explícitos de mapeamento:

• Endereço IP: os clientes na sub-rede A devem usar o provedor de atualizações de grupo que tem o endereço IP
x.x.x.x.

• Nome do host: os clientes na sub-rede A devem usar o provedor de atualizações de grupo que tem o nome do host
xxxx.

• Endereço de rede da sub-rede: os clientes na sub-rede A deverão usar qualquer provedor de atualizações de grupo
que residir em sub-rede B.

Os vários critérios de mapeamento podem ser usados em uma lista de Provedores de atualizações de grupo explícitos
em uma única política. A Symantec recomenda que você seja muito cuidadoso em como configurar vários critérios de
mapeamento para evitar consequências indesejadas. Por exemplo, você pode isolar seus clientes sem meios de obter
atualizações se configurar incorretamente um mapeamento explícito.

Considere um cenário com os seguintes critérios múltiplos explícitos de mapeamento configurados em uma única
política:

• Se um cliente estiver na sub-rede 10.1.2.0, usará o provedor de atualizações de grupo que tenha o endereço IP
10.2.2.24

• Se um cliente estiver na sub-rede 10.1.2.0, usará o provedor de atualizações de grupo que tenha o endereço IP
10.2.2.25

• Se um cliente estiver na sub-rede 10.1.2.0, usará o provedor de atualizações de grupo que tenha o nome de host
algum_computador

• Se um cliente estiver na sub-rede 10.1.2.0, usará qualquer provedor de atualizações de grupo na sub-rede 10.5.12.0
• Se um cliente estiver na sub-rede 10.6.1.0, usará qualquer provedor de atualizações de grupo na sub-rede 10.10.10.0

Com esta política explícita do provedor de atualizações de grupo, se um cliente estiver na sub-rede 10.1.2.0, as
primeiras quatro regras serão aplicáveis; a quinta regra, não. Se o cliente estiver em uma sub-rede para a qual nenhum
mapeamento foi especificado, como 10.15.1.0, nenhuma das regras se aplicará a esse cliente. A política deste cliente
diz para usar uma lista de provedores de atualização do grupo explícita, mas não há nenhum mapeamento que o cliente
pode usar com base nestas regras. Se você também tiver desativado a capacidade deste cliente fazer o download de
atualizações do Symantec Endpoint Protection Manager e do servidor do Symantec LiveUpdate, então esse cliente não
terá nenhum método útil de atualização.

Mais informações

• Sobre os tipos de Provedores de atualizações de grupo
• Como configurar clientes para fazer o download do conteúdo dos provedores de atualizações de grupo
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Para usar arquivos do Intelligent Updater para atualizar conteúdo em
clientes do Symantec Endpoint Protection
A Symantec recomenda que os computadores cliente usem o LiveUpdate para atualizar conteúdo em clientes do
Symantec Endpoint Protection. Porém, se você não quiser usar o LiveUpdate ou se o LiveUpdate não estiver disponível,
poderá usar um arquivo do Intelligent Updater para atualizar clientes. Os arquivos .exe do Intelligent Updater para
Windows são projetados para atualizar somente clientes. Os arquivos do Intelligent Updater não contêm as informações
que o Symantec Endpoint Protection Manager precisa para atualizar seus clientes gerenciados.

O arquivo do Intelligent Updater para Windows é um arquivo autoexecutável que contém definições de vírus e spyware.
Outros arquivos do Intelligent Updater estão disponíveis para definições do SONAR e para assinaturas de prevenção
contra intrusões. Para Mac e Linux, é possível fazer o download de definições de vírus e spyware.

Depois de fazer o download do arquivo, é possível usar seu método de distribuição preferido para distribuir as
atualizações a seus clientes.

NOTE

Um arquivo do Intelligent Updater não fornece atualizações de nenhum outro tipo de conteúdo. Por exemplo, o
Intelligent Updater não suporta Assinaturas e atributos de arquivo estendidos, a lista do portal do Auto-Protect,
definições do Power Eraser ou definições de tamanho reduzido.

Como usar os arquivos do Intelligent Updater para atualizar o conteúdo nos clientes do Symantec Endpoint
Protection

1. Para fazer download de um arquivo do Intelligent Updater, usando o navegador, vá para a página a seguir:

https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp

2. Na lista suspensa, selecione uma das opções disponíveis do Symantec Endpoint Protection.

A página é atualizada para exibir o conteúdo disponível para a versão.

3. Em uma categoria de proteção, ao lado de Download, clique em Definições.

4. Clique no nome do arquivo apropriado para a versão do cliente que você deseja atualizar.

NOTE

Para obter as definições de vírus do Linux, clique na guia Plataformas Unix.

5. Quando você for solicitado a fornecer o local onde deseja salvar o arquivo, selecione uma pasta em sua unidade de
disco rígido.

6. Distribua o arquivo para os computadores-cliente usando seu método de distribuição preferido.

7. Para instalar os arquivos de atualização de definições de vírus e segurança em um computador cliente, no
computador cliente, localize o arquivo do Intelligent Updater que foi distribuído para o cliente.

8. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• No Windows: clique duas vezes no arquivo .exe e siga as instruções na tela.
• No Mac: clique duas vezes no arquivo .zip, clique duas vezes no arquivo .pkg e siga as instruções na tela.
• No Linux: verifique se o arquivo possui permissões executáveis, verifique se os comandos uudecode e

uncompress estão instalados e execute o arquivo .sh com privilégios de superusuário. Consulte este link para
obter mais informações:
How to update a Linux-based computer with Intelligent Updater definitions (em inglês)

Mais informações

Escolha um método de distribuição atualizar o conteúdo em clientes
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Como usar ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar
computadores-cliente
Algumas grandes empresas contam com ferramentas de distribuição de terceiros, como IBM Tivoli ou Microsoft SMS,
para distribuir atualizações de conteúdo aos computadores cliente. O Symantec Endpoint Protection suporta o uso
de ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar clientes gerenciados e não gerenciados em execução nos
sistemas operacionais Windows. Os clientes Mac e Linux podem apenas receber atualizações de conteúdo de servidores
internos ou externos do LiveUpdate.

Antes de configurar o uso de ferramentas de distribuição de terceiros, é necessário já ter instalado o Symantec Endpoint
Protection Manager e os computadores-cliente que você deseja atualizar.

Table 160: Tarefas para configurar o uso de ferramentas de distribuição de terceiros para atualizações

Tarefa Descrição

Configure o Symantec
Endpoint Protection
Manager para receber
atualizações de
conteúdo.

Você pode configurar o servidor de gerenciamento para receber atualizações de conteúdo
automaticamente ou manualmente.Consulte:
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes

Configure a política
de configurações
do LiveUpdate do
grupo para permitir
a distribuição da
atualização de conteúdo
de terceiros.

Se desejar usar ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar clientes gerenciados, será
necessário configurar a política de configurações do LiveUpdate do grupo para permiti-las.Consulte:
Como configurar uma política de configurações do LiveUpdate para permitir a distribuição de conteúdo de
terceiros a clientes gerenciados

Preparar clientes não
gerenciados para
receber atualizações
das ferramentas de
distribuição de terceiros

Se desejar usar ferramentas de distribuição de clientes para atualizar clientes não gerenciados, será
necessário primeiro criar uma chave do registro em cada cliente não gerenciado. Consulte:
Como preparar clientes não gerenciados para receber as atualizações das ferramentas de distribuição de
terceiros

Localize, copie e
distribua o conteúdo.

Cada grupo de clientes do Symantec Endpoint Protection Manager tem um arquivo index2.dax localizado
no computador que executa o Symantec Endpoint Protection Manager. Por padrão, esses arquivos estão
localizados nas subpastas da pasta SEPM_Install\data\outbox\agent. Para atualizar clientes, você precisa
usar os arquivos index2.dax.
O local padrão de SEPM_Install é C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\\Symantec Endpoint
Protection Manager.Consulte:
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como distribuir o conteúdo usando ferramentas de distribuição de terceiros

Configuração de uma política de configurações do LiveUpdate para permitir a
distribuição de conteúdo de terceiros a clientes gerenciados
Se desejar usar ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar clientes gerenciados, será necessário configurar
a política de configurações do LiveUpdate do grupo de clientes para permiti-las. Você pode optar por desativar a
capacidade de usuários do cliente de executar manualmente o LiveUpdate.

Quando você conclui esse procedimento, uma pasta é exibida nos computadores cliente do grupo no seguinte local (para
sistemas operacionais Vista e posteriores):

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
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Para ativar a distribuição de conteúdo de terceiros para clientes gerenciados com uma política do
LiveUpdate

1. No console, clique em Políticas.

2. Em Políticas, clique em LiveUpdate.

3. Na guia Configurações do LiveUpdate, em Tarefas, clique em Adicionar uma política de configurações do
LiveUpdate.

4. Na janela Política do LiveUpdate, nas caixas de texto Nome da política e Descrição, digite um nome e uma
descrição.

5. Em Configurações do Windows, clique em Configurações do servidor.

6. Em Gerenciamento de terceiros, marque Ativar gerenciamento de conteúdos de terceiros.

7. Desmarque todas as outras opções de origem do LiveUpdate.

8. Clique em OK.

9. Na caixa de diálogo Atribuir política, clique em Sim.

Você também pode cancelar este procedimento e atribuir a política posteriormente.

10. Na caixa de diálogo Atribuir política do LiveUpdate, marque um ou mais grupos para os quais deseja atribuir esta
política e clique em Atribuir.

Mais informações

Para configurar clientes para fazer o download do conteúdo de um servidor interno do LiveUpdate

Preparação de clientes não gerenciados para receber as atualizações das
ferramentas de distribuição de terceiros
Se você instalar clientes não gerenciados do arquivo de instalação, não poderá usar imediatamente ferramentas
de distribuição de terceiros para distribuir a eles o conteúdo ou as atualizações da política do LiveUpdate. Como
uma medida de segurança, por padrão estes computadores cliente não confiam nem processam o conteúdo que as
ferramentas de distribuição de terceiros lhes fornecem.

Para utilizar com êxito as ferramentas de distribuição de terceiros de modo a fornecer atualizações, é necessário primeiro
criar uma chave de registro do Windows em cada um dos clientes não gerenciados. A chave permite usar a pasta da
caixa de entrada em clientes não gerenciados para distribuir o conteúdo e as atualizações da política do LiveUpdate
usando ferramentas de distribuição de terceiros.

A pasta da caixa de entrada aparece em clientes não gerenciados no seguinte local (sistemas operacionais Vista e
posteriores):

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

Quando você criar a chave do registro, será possível usar uma ferramenta de distribuição de terceiros para copiar
atualizações de conteúdo e políticas para esta pasta. Em seguida, o software cliente do Symantec Endpoint Protection
confia e processa as atualizações.

Para preparar clientes não gerenciados para receber atualizações das ferramentas de distribuição de
terceiros

 513



 

1. Em cada computador cliente, use regedit.exe ou outra ferramenta de edição de registro do Windows para adicionar
uma das seguintes chaves de registro do Windows:

• Em clientes em um computador de 64 bits, adicione HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node
\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

• Em clientes em um computador de 32 bits, adicione HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

2. Definir o tipo de valor da chave do registro para DWORD (32 bits) ou QWORD (de 64 bits) e o valor para hexadecimal
80 da seguinte forma:
0x00000080 (128)

3. Salve a chave de registro e saia em seguida da ferramenta de edição de registro.

Mais informações

• Como usar ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar computadores cliente
• Como distribuir o conteúdo usando ferramentas de distribuição de terceiros

Distribuição do conteúdo usando ferramentas de distribuição de terceiros
Para usar as ferramentas de distribuição de terceiros para distribuir conteúdo para computadores-cliente, você precisará
usar o arquivo index2.dax. O conteúdo relacionado ao LiveUpdate no arquivo index2 inclui um conjunto de GUIDs
chamados de identificadores de objetos de conteúdo e seus números de sequência associados. Cada identificador de
conteúdo corresponde a um tipo de conteúdo específico. Cada número de sequência no arquivo index2 corresponde a
uma revisão de um tipo de conteúdo específico. Dependendo dos recursos de proteção que você instalou, você precisará
determinar qual dos tipos de conteúdo você precisa.Consulte:

Sobre os tipos de conteúdo de que o LiveUpdate faz o download

NOTE

Os identificadores de conteúdo normalmente mudam para cada versão importante. Às vezes, também podem
mudar para uma versão menos importante. A Symantec normalmente não muda os identificadores para
atualizações de versão ou patches de manutenção.

É possível consultar um mapeamento do identificador com o seu tipo de conteúdo através do arquivo ContentInfo.txt.
Por padrão, o arquivo ContentInfo.txt está localizado em C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Inetpub\content\.

Por exemplo, é possível ver a seguinte entrada:

{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions 

Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Cada grupo de clientes do Symantec Endpoint Protection Manager tem seu próprio arquivo index2. O arquivo index2 para
cada grupo de clientes é encontrado em uma pasta para esse grupo. Por padrão, as páginas dos grupos de clientes se
encontram em C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\.
O nome de pasta para um grupo de clientes corresponde ao número de série da política de grupo. Você pode encontrar
o número de série na caixa de diálogo Propriedades do grupo ou na página Clientes guia Detalhes. Os primeiros
quatro valores hexadecimais de cada número de série da política de grupo correspondem aos primeiros quatro valores
hexadecimais da pasta desse grupo.

O arquivo index2.dax usado pelos clientes gerenciados é criptografado. Para verificar o conteúdo do arquivo, abra o
arquivo index2.xml que está disponível na mesma pasta. O arquivo index2.xml fornece uma lista dos identificadores de
conteúdo e de seus números de sequência (revisão). Por exemplo, é possível ver a seguinte entrada:

<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1" 

FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=
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"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

A Política de conteúdo do LiveUpdate para um grupo especifica uma revisão específica do conteúdo ou o conteúdo mais
recente. O número de sequência no arquivo index2 deve corresponder ao número de sequência que corresponde à
especificação do conteúdo na Política de conteúdo do LiveUpdate do grupo. Por exemplo, se a política for configurada
para Usar disponível mais recente para todos os tipos de conteúdo em seguida, o número de sequência para cada tipo
será o conteúdo disponível mais recente. Neste exemplo, a distribuição somente trabalhará se o arquivo index2 mostrar
os números de sequência (revisões) que correspondem à revisão do conteúdo mais recente. A distribuição falhará se os
números de sequência corresponderem a qualquer outra revisão.

NOTE

Você deve usar o comando Copiar para colocar arquivos na pasta \inbox do cliente. Usar o comando Mover não
aciona a o processamento de atualização e a atualização falha. Se você compactar o conteúdo em um único
arquivo morto para distribuição, você não deverá descompactá-lo diretamente na pasta \inbox.

Para distribuir conteúdo para clientes usando ferramentas de distribuição de terceiros
1. No computador que executa o Symantec Endpoint Protection Manager, crie uma pasta de trabalho, como \Work_Dir.

2. Proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para um cliente gerenciado, no console, na guia Clientes, clique com o botão direito do mouse no grupo a ser
atualizado e clique em seguida em Propriedades.

• Para um cliente não gerenciado, no console, na guia Clientes, clique com o botão direito do mouse em Minha
empresa e clique em seguida em Propriedades.

3. Anote os primeiros quatro valores hexadecimais do Número de série da política, tal como 7B86.

4. Navegue para a seguinte pasta:

SEPM_Install\data\outbox\agent

Onde SEPM_Install representa a pasta de instalação para Symantec Endpoint Protection Manager. A pasta de
instalação padrão é C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

5. Localize a pasta que contém os primeiros quatro valores hexadecimais que correspondem ao Número de série da
política.

6. Abra essa pasta e copie em seguida o arquivo index2.dax para sua pasta de trabalho.

7. Navegue para a seguinte pasta:

SEPM_Install\Inetpub\content

Onde SEPM_Install representa a pasta de instalação para Symantec Endpoint Protection Manager. A pasta de
instalação padrão é C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

8. Abra e leia ContentInfo.txt para descobrir o que cada identificador de destino contém.

O conteúdo de cada diretório está no seguinte formato: identificador de destino\número de seqüência\full.zip|full.

9. Copiar o conteúdo de cada pasta de \identificador de destino na sua pasta de trabalho, como \Work_Dir.

10. Excluir todos os arquivos e pastas de cada \identificador de destino para que somente esta estrutura de pastas e
arquivos permaneça na pasta de trabalho:

\\Work_Dir\identificador de destino\número de sequência mais recente\full.zip

A pasta de trabalho agora contém a estrutura de pastas e os arquivos a serem distribuídos aos seus clientes.

11. Use suas ferramentas de distribuição de terceiros para distribuir o conteúdo da pasta de trabalho para a pasta \
\Symantec Endpoint Protection\inbox\ em cada um dos clientes.

O resultado final deve ter esta aparência:
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\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax

\\Symantec Endpoint Protection\inbox\identificador de destino\número de sequência mais recente\full.zip

Os arquivos processados com êxito são excluídos em seguida. Os arquivos que não são processados com êxito são
movidos para uma subpasta de nome Inválida. Se você identificar arquivos em uma pasta Inválida na pasta caixa de
entrada, você deverá tentar novamente com aqueles arquivos.

Mais informações

• Como usar ferramentas de distribuição de terceiros para atualizar computadores cliente
• Como preparar clientes não gerenciados para receber as atualizações das ferramentas de distribuição de terceiros
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Como monitorar, gerar relatórios e impor a conformidade

Saiba como executar e ler relatórios e logs, bem como configurar a integridade do host.

Esta seção descreve como:

• Configurar a integridade do host para garantir que os computadores cliente estejam protegidos e em conformidade
com as políticas de segurança de sua empresa.

• Usar logs e relatórios para monitorar a segurança em seu ambiente.
• Gerenciar notificações.

Para configurar a integridade do host
Use as políticas de integridade do host para certificar-se de que os computadores-cliente da sua rede atendam às
políticas de segurança de sua organização.

A tabela a seguir relaciona as etapas que você precisa seguir para configurar a conformidade de segurança usando as
políticas de integridade do host.

Table 161: Tarefas para configurar as políticas de integridade do host

Etapa Descrição

Etapa 1: Adicionar uma política de
integridade do host que verifique
um requisito no computador-
cliente e imponha uma ação de
correção a computadores sem
conformidade

Quando você adicionar uma política nova, execute as tarefas a seguir:
1. Escolha que tipos de requisitos você quer que o computador-cliente verifique. Crie

um requisito separado para cada tipo de software (tal como aplicativos, arquivos e
patches).Consulte:
– Sobre requisitos da integridade do host
– Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host

2. Configure as ações de correção para os computadores-cliente sem conformidade.
A correção exige que o computador-cliente instale ou solicite que o usuário do cliente instale
o software exigido.Consulte:
Como configurar a correção de um requisito de integridade do host predefinido

3. Defina a ordem em que os requisitos são verificados e em que haverá a tentativa de
correção. Por exemplo, as atualizações devem ser concluídas em uma ordem específica de
modo que todas as atualizações sejam aplicadas antes que o usuário tenha que reiniciar o
computador-cliente.

Etapa 2: Definir as opções para a
verificação de integridade do host
e as notificações

• Configure com que frequência a verificação da integridade do host é executada. Consulte:
Como configurar a frequência de configurações da verificação de integridade do host

• Configurar se os usuários podem ou não cancelar a correção.Consulte:
Como permitir que os usuários adiem ou cancelem a correção da integridade do host

• Configure uma notificação para aparecer no computador-cliente quando a verificação da
integridade do host passar ou falhar. Use a notificação para dizer ao usuário final o que fazer
a seguir. Por exemplo, o usuário final pode precisar permitir o um download e a instalação de
um patch novo no computador-cliente.Consulte:
Como configurar notificações para verificações de integridade do host

Etapa 3: Imposição do ponto a
ponto da configuração

Se os computadores cliente que estão sendo testados para conformidade da integridade do
host estiverem na mesma rede que computadores cliente que já estão em conformidade, você
poderá configurar a imposição ponto a ponto. Você usa a imposição ponto a ponto para o
compartilhamento de arquivos.Consulte:
Como bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a ponto
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Etapa Descrição

Etapa 4: Configurar uma política
de quarentena para computadores
fora de conformidade e não
corrigidos (opcional)

Se o computador-cliente falhar na verificação da integridade do host e não executar a correção,
você poderá colocar o computador em quarentena usando uma política de quarentena. Consulte:
Como criar uma política de quarentena para uma falha na verificação da integridade do host

Como a integridade do host funciona
A integridade do host garante que os computadores cliente estejam protegidos e em conformidade com as políticas de
segurança de sua empresa. Você usa políticas de integridade do host para definir, impor e restaurar a segurança dos
clientes para poder proteger redes e dados corporativos.

Table 162: O processo para impor a conformidade da segurança no computador cliente

Etapa Descrição

Etapa 1: O computador-cliente
executa uma verificação
da Integridade do host no
computador-cliente

O servidor de gerenciamento faz o download da política de integridade do host nos computadores
cliente no grupo atribuído. Os computadores-cliente executam a verificação de integridade do host,
que compara cada configuração do computador com os requisitos que você adicionou à política de
integridade do host.
A política de integridade do host verifica a existência de software antivírus, patches, hotfixes e de
outros requisitos de segurança. Por exemplo, a política pode verificar se os patches mais recentes
foram aplicados ao sistema operacional.Consulte:
Como configurar a integridade do host

Etapa 2: A verificação da
integridade do host é aprovada
ou falha

• Se o computador atender a todos os requisitos da política, a verificação da integridade do host
será aprovada.

• Se o computador não atender a todos os requisitos da política, a verificação da integridade do
host falhará. Você também pode configurar a política para ignorar um requisito com falha, de
modo que a verificação seja aprovada.Consulte:
Como permitir que a verificação da integridade do host seja aprovada se um requisito falhar

Você também pode configurar a autenticação de ponto a ponto na política de firewall, que
pode conceder ou bloquear o acesso de entrada aos computadores remotos que têm o cliente
instalado.Consulte:
Como bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a ponto

Etapa 3: Computadores fora
de conformidade corrigem uma
verificação da integridade do
host com falha (opcional)

• Se a verificação da Integridade do host falhar, você poderá configurar o cliente para corrigi-la.
Para corrigir, o cliente faz o download e instala o software ausente. Você pode configurar se a
correção é feita pelo cliente ou pelo usuário final, em um requisito predefinido ou um requisito
personalizado. Em seguida, a Integridade do host verificará novamente se o computador-cliente
instalou o software.Consulte:
Como configurar a correção de um requisito de integridade do host predefinido

• Se ainda assim a verificação da integridade do host que verifica a correção falhar, o cliente
aplicará uma política de quarentena. Você pode usar uma política de quarentena para aplicar
restrições mais rígidas aos computadores com falha.Consulte:
Como criar uma política de quarentena para uma falha na verificação da integridade do host

• Quando o cliente estiver no local de quarentena, a verificação da integridade do host continuará
a execução e tentará corrigir. A frequência das configurações de verificação e correção é com
base em como você configura a política de Integridade do host. Após a correção e a aprovação
do cliente na verificação da integridade do host, o cliente sairá do local de quarentena
automaticamente.
Em alguns casos, pode ser preciso corrigir manualmente o computador-cliente.
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Etapa Descrição

Etapa 4: O cliente continua a
monitorar a conformidade

A verificação da integridade do host monitora ativamente o status de conformidade de cada
cliente. Se a qualquer momento o status de conformidade do cliente for alterado, os privilégios do
computador também o serão.
• Se você alterar uma política de integridade do host, ela será transferida por download para o

cliente na próxima pulsação. Depois, o cliente executa uma verificação da integridade do host.
• Se o cliente alternar para um local com uma política de integridade do host diferente enquanto

uma verificação da integridade do host estiver em andamento, o cliente interromperá a
verificação. A interrupção inclui todas as tentativas de correção. O usuário poderá receber uma
mensagem de tempo limite se uma conexão com o servidor de correção não estiver disponível
no novo local. Quando a verificação estiver concluída, os resultados serão descartados pelo
cliente. Imediatamente o cliente executará uma nova verificação da integridade do host com
base na nova política para o local.

Você pode exibir os resultados da verificação da integridade do host no Log de
conformidade.Consulte:
Como exibir logs

Sobre requisitos da integridade do host
Quando você criar uma nova política de integridade do host, decida que tipo de requisitos adicionar.

Cada requisito especifica os seguintes itens:

• Que condições verificar
Por exemplo, um requisito verifica se o mais recente conjunto de definições de vírus está instalado no computador-
cliente.

• Quais ações de correção o cliente executará se o cliente não for aprovado nos requisitos da condição
Por exemplo, a ação de correção pode incluir um URL onde o cliente pode fazer o download e instalar as definições
de vírus ausentes.

A tabela a seguir relaciona os tipos de requisito que você pode usar.

Table 163: Tipos de requisitos para políticas de integridade do host

Tipo Descrição

Requisitos
predefinidos

Use um requisito predefinido para verificar se um aplicativo ou um arquivo específico est~so instalados e
em execução no cliente. Um requisito predefinido procura o status de qualquer um dos seguintes tipos de
aplicativos: software antivírus, software antispyware, firewall, patch ou service pack. Por exemplo, um requisito
do patch verifica se os computadores-cliente executam um patch específico do sistema operacional.
Se o requisito predefinido não tiver detalhes suficientes, adicione um requisito personalizado e grave um
script.Consulte:
Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host

Requisitos
personalizados dos
modelos

Os modelos são os requisitos personalizados predefinidos que a Symantec gravou para tarefas comumente
executadas. Por exemplo, o cliente pode verificar que uma senha foi mudada nos últimos 42 dias. Você pode
também usar os modelos como base para gravar um script personalizado do requisito.
Os requisitos de modelo estão disponíveis por meio do serviço LiveUpdate da política de integridade do host.
Você deve primeiramente configurar o LiveUpdate para fazer o download dos modelos de integridade do host
ao servidor de gerenciamento.Consulte:
• Como adicionar um requisito personalizado de um modelo
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
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Tipo Descrição

Requisitos
personalizados

Use um requisito personalizado se nem um requisito predefinido ou nem os modelos fornecerem o tipo de
verificação de que você precisa. Os requisitos personalizados incluem os mesmos campos que os requisitos
predefinidos, mas fornecem mais flexibilidade. Por exemplo, você pode incluir um aplicativo de antispyware
que não esteja incluído na lista predefinida de aplicativos de antispyware.
Você pode simplificar o gerenciamento dos aplicativos necessários, incluindo aplicativos semelhantes em um
requisito personalizado. Por exemplo, você pode incluir navegadores da Internet, como o Internet Explorer e o
Mozilla Firefox, em um único requisito.Consulte:
Como gravar um script personalizado do requisito

Mais informações

Como configurar a integridade do host

Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host
Um requisito predefinido em uma política de integridade do host verifica se o computador cliente executa algum dos
diversos tipos de aplicativos como: antivírus, antispyware, firewall e assim por diante.

Você determina o aplicativo específico, como patches específicos para o sistema operacional Windows 7. Você especifica
então o caminho onde os computadores-cliente devem obter o patch.

Para adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Política de integridade do host, clique em Requisitos > Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique na lista suspensa Selecione o requisito, selecione um requisito
predefinido e clique em OK.

4. Defina as configurações e as opções de correção para o requisito e clique em OK.Consulte:

Como configurar a correção de um requisito de integridade do host predefinido

Para obter mais informações, clique em Ajuda.

5. Clique em OK.

6. Atribua a política aos grupos ou locais.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Como adicionar um requisito personalizado de um modelo
• Como gravar um script personalizado do requisito

Para configurar a correção de um requisito de integridade do host predefinido
Se a verificação da integridade do host em um cliente mostrar que um requisito falhou, você poderá configurar a política
para restaurar os arquivos necessários. O cliente restaura arquivos fazendo o download, instalando ou executando os
aplicativos exigidos para cumprir o requisito. Em seguida, o computador-cliente poderá ser aprovado na verificação da
integridade do host.

Configure a correção na mesma caixa de diálogo na qual você adiciona um requisito predefinido. Você especifica o
caminho do qual o cliente faz o download dos arquivos de correção e como o processo de correção é implementado.

Você pode também ativar usuários para ter controle quando seus computadores forem corrigidos. Por exemplo, uma
reinicialização pode fazer com que os usuários percam seu trabalho, assim convém adiar a correção até o final do dia.
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Após o download, a instalação ou a execução de um comando para restaurar um requisito, o cliente sempre testa
novamente o requisito. O cliente também registra o resultado como aprovado ou falha.

Para configurar a correção de um requisito predefinido da integridade do host
1. No console, abra uma política de integridade do host e adicione um requisito predefinido.Consulte:

Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host

2. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique em Instalar o <tipo de requisito> se ele não tiver sido instalado
no cliente.

3. Clique em Fazer o download do pacote de instalação.

4. Na caixa de texto URL de download, digite o URL de onde o arquivo de instalação deve ser transferido por download
para o computador cliente.Consulte:

Sobre como especificar o local do arquivo e executar o comando de correção

5. Na caixa de texto Executar o comando, execute uma das seguintes tarefas:

• Se você quiser que o usuário de cliente execute a instalação, deixe a caixa de texto em branco.
• Se você quiser que a instalação seja executada automaticamente, digite %F%.

A variável %F% representa o último arquivo obtido por download. Você pode usar qualquer comando que puder
ser executado em Iniciar > Executar. Por exemplo, para instalar um patch para o Vista, digite o comando
%Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.

6. Defina opcionalmente as opções para adiar ou cancelar a correção e clique em OK.Consulte:

Como permitir que os usuários adiem ou cancelem a correção da integridade do host

7. Clique em OK.

Mais informações

Como permitir que a verificação da integridade do host seja aprovada se um requisito falhar

Para permitir que os usuários adiem ou cancelem a correção da integridade do host
Você pode permitir que o usuário atrase a correção para um horário mais conveniente. Se os usuários tiverem de reiniciar
os computadores depois de instalar o software de um requisito, convém aguardar para reiniciar os computadores mais
tarde.

Se o usuário atrasa ar correção, alguns dos seguintes eventos podem acontecer:

• O cliente registra em log o evento. O status da integridade do host exibe falha, já que o requisito não foi cumprido. O
usuário pode executar manualmente uma nova verificação da integridade do host a qualquer momento, através do
cliente.

• A janela da mensagem de correção da verificação de integridade do host não aparece novamente até que o cliente
execute outra verificação da integridade do host. Se o usuário tiver optado por ser lembrado em cinco minutos, mas
a verificação da integridade do host for executada a cada 30 minutos, a janela de mensagem apenas será exibida
depois de transcorridos 30 minutos. Para evitar confusão para o usuário, você poderá sincronizar a configuração de
tempo mínimo com a configuração de frequência de verificação da integridade do host.

• Se o usuário atrasar a correção antes da verificação de integridade do host seguinte, a seleção do usuário será
sobreposta.

• Se o usuário atrasar uma ação de correção e o cliente receber uma política atualizada, a quantidade de tempo
disponível para a correção será redefinida para o novo máximo.

Para permitir que os usuários atrasem ou cancelem a correção da integridade do host
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1. No console, abra uma política de integridade do host e adicione um requisito.Consulte:

Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host

2. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, configure a correção.Consulte:

Como configurar a correção de um requisito de integridade do host predefinido

3. Na caixa de diálogo do requisito, execute uma das seguintes tarefas e clique em OK:

• Para permitir que o usuário do cliente atrase o download de um arquivo, selecione Especifique o tempo de
espera para tentar o download novamente em caso de falhas.

• Para permitir que o usuário de cliente cancele a correção, selecione Permitir que o usuário cancele o download
para a correção de integridade do host.

4. Clique em OK.

5. Clique em Configurações avançadas.

6. Na página Configurações avançadas, em Opções da caixa de diálogo de correção, configure as opções para
cancelar a correção.

7. Para adicionar uma mensagem personalizada no computador cliente, clique em Definir texto adicional.

A mensagem que você digita aparecerá na janela da correção do cliente se o usuário clicar em Detalhes.

8. Clique em OK.

Para configurar a frequência de configurações da verificação da integridade do
host
Você pode configurar como a verificação de integridade do host é realizada e como os resultados são controlados.

Depois de adicionar ou atualizar uma política de integridade do host, a política é transferida por download ao cliente na
pulsação seguinte. Depois, o cliente executa uma verificação da integridade do host.

Se o usuário alternar para um local com uma política diferente enquanto uma verificação da integridade do host estiver
em andamento, o cliente interromperá a verificação. A interrupção incluirá tentativas de correção, se for exigido pela
política. O usuário poderá receber uma mensagem de tempo limite se uma conexão com o servidor de correção não
estiver disponível no novo local. Quando a verificação estiver concluída, os resultados serão descartados pelo cliente.
Imediatamente o cliente executará uma nova verificação da integridade do host com base na nova política para o local.

Se a política for a mesma no novo local, o cliente manterá todas as configurações de horário da integridade do host. O
cliente executará uma nova verificação da integridade do host quando for exigido pelas configurações da política.

Para configurar a frequência de configurações da verificação de integridade do host
1. No console, abra uma política de integridade do host e clique em Configurações avançadas.

2. Na página Configurações avançadas, em Opções de verificação de integridade do host, defina a frequência da
verificação da integridade do host.

3. Clique em OK.

Mais informações

• Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host
• Como permitir que a verificação da integridade do host seja aprovada se um requisito falhar
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Para permitir que a verificação da integridade do host seja aprovada se um
requisito falhar
Talvez os usuários continuem a funcionar mesmo se seus computadores falharem na verificação de integridade do host.
Você pode permitir que a verificação de integridade do host passe mesmo que um requisito específico falhe. O cliente
registra em log os resultados, mas ignora os resultados.

Você aplica esta configuração a um requisito específico. Se desejar aplicar esta configuração a todos os requisitos, você
deverá ativá-la em cada requisito separadamente. A configuração fica desativada por padrão.

Para permitir que a verificação de integridade do host seja aprovada se um requisito falhar
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Adicione um requisito predefinido ou um requisito personalizado e clique em OK. Consulte:

• Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host
• Como gravar um script personalizado do requisito

3. Na caixa de diálogo do requisito, selecione Permitir que a verificação de integridade do host seja aprovado
mesmo se este requisito falhar e clique em OK.

4. Clique em OK.

Configuração de notificações para verificações da integridade do host
Quando o cliente executar uma verificação da integridade do host, você poderá configurar as notificações para que
apareçam quando as seguintes condições ocorrerem:

• Uma verificação de integridade do host falha.
• Uma verificação de integridade do host é aprovada depois de falhar anteriormente.

Os resultados da verificação de integridade do host aparecem no Log de segurança do cliente. Eles são transferidos para
o log de conformidade, na página Monitores do servidor de gerenciamento.

O Log de segurança do cliente contém diversos painéis. Se você selecionar um tipo de evento da verificação da
integridade do host, o painel inferior esquerdo relacionará se o requisito individual foi aprovado ou falhou. O painel inferior
direito relaciona as condições do requisito. Você pode configurar o cliente para omitir as informações no painel inferior
direito. Embora você possa precisar dessas informações para solucionar problemas, talvez não deseje que os usuários
vejam as informações. Por exemplo, você pode gravar um requisito personalizado que especifique um valor do registro
ou um nome de arquivo. Os detalhes ainda estão gravados no Log de segurança.

Você também pode ativar uma notificação que dê ao usuário a opção de fazer o download do software imediatamente ou
de atrasar a correção.Consulte:

Como permitir que os usuários adiem ou cancelem a correção da integridade do host

Para configurar notificações para verificações de integridade do host
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Integridade do host, clique em Configurações avançadas.

3. Na página Configurações avançadas, em Notificações, para exibir as informações detalhadas do requisito, marque
Exibir log detalhado de integridade do host.

O painel inferior direito do Log de segurança do cliente exibe informações completas sobre um requisito da
integridade do host.
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4. Marque qualquer uma destas opções:

• Exibir uma mensagem de notificação quando houver falha na verificação de integridade do host.
• Exibir uma mensagem de notificação quando uma verificação da integridade do host for aprovada após

uma falha anterior.

5. Para adicionar uma mensagem personalizada, clique em Definir texto adicional, digite até 512 caracteres de texto
adicional, e clique em OK.

6. Ao concluir a configuração desta política, clique em OK.

Para criar uma política de quarentena para uma verificação de integridade do
host com falha
Use uma política de quarentena para os computadores-clientes que não foram aprovadas na verificação da integridade
do host, tentam corrigir a falha e não obtêm êxito na correção. Após a correção do computador-cliente falhar, ele
automaticamente passará para um local de quarentena, onde uma política de quarentena será aplicada ao computador.
Você usa uma política de quarentena para aplicar restrições mais rigorosas aos computadores com falha. Você pode
usar qualquer tipo de política de proteção para a política de quarentena. Por exemplo, você pode aplicar uma política de
firewall de quarentena que bloqueie o acesso de um computador à Internet.

Quando o computador-cliente estiver no local de quarentena, você poderá configurar a verificação da integridade do host
para que continue a ser executada e tentar corrigir o computador. Talvez também seja preciso corrigir manualmente o
computador.

Para criar uma política de quarentena para uma falha na verificação da integridade do host
1. No console, clique em Clientes e depois na guia Políticas.

2. Na guia Políticas, ao lado de Políticas de quarentena quando a integridade do host falha, clique em Adicionar
uma política.

3. Na caixa de diálogo Adicionar política de quarentena, escolha um tipo de política e clique em Avançar.

4. Escolha se deseja usar uma política existente, criar uma política ou importar um arquivo de políticas e clique em
Avançar.

5. Realize uma destas tarefas:

• Na caixa de diálogo Adicionar política, escolha a política e clique em OK.
• Na caixa de diálogo Tipo de política, configure a política e clique em OK.
• Na caixa de diálogo Importar política, encontre o arquivo .dat e clique em Importar.

Mais informações

• Como configurar a correção de um requisito de integridade do host predefinido
• Sobre requisitos da integridade do host

Para bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a
ponto
Você pode usar a autenticação ponto-a-ponto para permitir que um computador-cliente remoto (par) conecte-se a outro
computador-cliente (autenticador) dentro da mesma rede da empresa. O autenticador bloqueia temporariamente o
tráfego de entrada TCP e UDP do computador remoto até que este seja aprovado na verificação da integridade do host.
Você poderá usar esta técnica de imposição quando o computador remoto for fisicamente remoto. A técnica aproveita
recursos avançados do firewall do Symantec Endpoint Protection para aprimorar o acesso aos arquivos compartilhados.

A verificação de integridade do host verifica as seguintes características do computador remoto:
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• O computador remoto tem o Symantec Endpoint Protection instalado.
• O computador remoto passou na verificação da integridade do host.

Se o computador remoto passar na verificação de integridade do host, o autenticador permitirá conexões de entrada do
computador remoto.

Se o computador remoto falhar na verificação de integridade do host, o autenticador continuará a bloquear o computador
remoto. Você pode especificar por quanto tempo o computador remoto será bloqueado antes que possa tentar conectar-
se novamente ao autenticador. Você pode também especificar que determinados computadores remotos sempre
sejam permitidos, mesmo se não passarem na verificação de integridade do host. Se você não ativar uma política de
integridade do host para o computador remoto, este será aprovado na verificação de integridade do host.

As informações de autenticação ponto a ponto são exibidas no log de tráfego de Mitigação de explorações do host e da
rede.

NOTE

A autenticação ponto a ponto funciona no controle do servidor e no controle misto, mas não no controle do
cliente.

Para bloquear um computador remoto configurando a autenticação ponto a ponto
1. No console, abra uma política de firewall.

2. Na página Política de firewall, clique em Configurações de autenticação ponto a ponto.

3. Na página Configurações de autenticação ponto a ponto, marque Ativar autenticação ponto a ponto.

4. Configure cada valor que é listado na página.

Para obter mais informações sobre essas opções, clique em Ajuda.

5. Para permitir que os computadores remotos conectem-se ao computador cliente sem serem autenticados, marque
Excluir hosts da autenticação e clique em Hosts excluídos.

O computador cliente permite o tráfego aos computadores na lista Host.

6. Na caixa de diálogo Hosts excluídos, clique em Adicionar para adicionar os computadores remotos que não
precisam ser autenticados.

7. Na caixa de diálogo Host, defina o host pelo endereço IP, faixa de IP ou pela sub-rede e clique em OK.

8. Na caixa de diálogo Hosts excluídos, clique em OK.

9. Clique em OK.

10. Caso seja solicitado, atribua um grupo para a política.

Mais informações

• Como criar uma política de firewall
• Como configurar a integridade do host
• Para impedir que os usuários desativem a proteção nos computadores-cliente

Para adicionar um requisito personalizado de um modelo
Em vez de gravar requisitos personalizados do zero, você pode adicionar os requisitos personalizados comuns que
a Symantec criou. Você usa o LiveUpdate para fazer o download do conteúdo da integridade do host ao servidor de
gerenciamento. O conteúdo da integridade do host inclui modelos. Você adiciona então os requisitos personalizados dos
modelos à política de integridade do host.

Para obter os modelos mais recentes de integridade do host, você deve configurar uma política de conteúdo do
LiveUpdate para fazer o download do conteúdo da integridade do host.
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Se você importar um requisito pela segunda vez e já existir um requisito com o mesmo nome, o requisito importado não
sobrescreverá o existente. Ao contrário, o requisito importado será exibido com o número 2 ao lado do nome, na tabela
Requisitos.

Para adicionar um requisito personalizado de um modelo
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Política de integridade do host, clique em Requisitos > Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique na lista suspensa Selecione o requisito, selecione um requisito
predefinido e clique em OK.

4. Na caixa de diálogo Atualização online da integridade do host, expanda Modelos e selecione uma categoria de
modelo.

5. Ao lado de cada modelo que você quer adicionar, clique em Adicionar.

6. Clique em Importar.

7. Clique em OK.

Mais informações

• Sobre requisitos da integridade do host
• Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec Endpoint Protection

Para gravar um script personalizado do requisito
Os requisitos personalizados fornecem mais flexibilidade do que um requisito predefinido. Por exemplo, você pode incluir
um aplicativo de que não esteja incluído nas listas predefinidas de aplicativos.

Para construir um requisito personalizado, você adiciona uma ou mais funções ou instruções IF..THEN. Quando você
executar o script, a verificação de integridade do host vai procurar a condição listada em nó IF. Dependendo da condição,
a ação relacionada em nó THEN é executada. O resultado (pass ou fail) é retornado.

Quando você adicionar muitas condições diferentes a um script para verificação, esta configuração se aplicará a todo o
script personalizado do requisito. Isso pode afetar a decisão de criar vários pequenos requisitos personalizados ou um
requisito personalizado mais longo que contenha várias etapas.

Para gravar um script personalizado do requisito
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Política de integridade do host, clique em Requisitos > Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique na lista suspensa Selecione o requisito, selecione um requisito
predefinido e clique em OK.

4. Na caixa de diálogo Requisito personalizado, digite um nome para o requisito.

O nome do requisito aparece no computador-cliente. O nome notifica o usuário se o requisito foi aprovado, falhou ou
solicita o usuário a fazer o download do software.

5. Para adicionar uma condição, em Script de requisitos personalizados, clique em Adicionar e em IF..THEN.

NOTE

Se você primeiro adicionar uma função ou uma instrução IF..THEN sem preencher os campos, um erro será
exibido. Se você não quiser adicionar a instrução, clique com o botão direito do mouse nela e clique em
Excluir.
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6. Com o destaque na condição vazia em nó IF, no painel direito, selecione uma condição.

A verificação de integridade do host procura a condição no computador-cliente.

7. Na lista suspensa Selecione uma condição, especifique as informações adicionais necessárias.

8. Em Script de requisitos personalizados clique em THEN e em Adicionar.

A instrução THEN fornece a ação que deve ser tomada se a condição for verdadeira.

9. Clique em qualquer uma destas opções:

• IF..THEN
Use uma instrução IF..THEN aninhada para definir as condições a serem verificadas e ações a serem executadas
se a circunstância for avaliada como verdadeira.

• Função
Use uma função para definir uma ação de correção, como fazer o download de um arquivo.

• Retornar
Use uma instrução return para especificar se os resultados da avaliação da condição foram aprovados ou
falharam. Os requisitos personalizados devem terminar com uma instrução de aprovação ou falha.

• Comentário (opcional)
Use um comentário para explicar a funcionalidade das condições, funções ou indicações que você está
adicionando.

10. No painel direito, defina os critérios que você adicionou.

Para obter mais informações sobre essas opções, clique em Ajuda.

11. Para adicionar mais instruções, condições ou funções aninhadas, em Script de requisitos personalizados, clique
com o botão direito do mouse no nó e, em seguida, clique em Adicionar.

12. Repita as etapas de 9 a 11, conforme necessário.

13. Para permitir que a verificação da integridade do host seja aprovada independentemente do resultado, marque
Permitir que a verificação de integridade do host passe mesmo se este requisito falhar.

14. Clique em OK.

Mais informações

• Como criar uma política de integridade do host de teste com um script de requisito personalizado
• Como adicionar requisitos predefinidos à política de integridade do host

Sobre as condições do registro
Você pode especificar quais configurações do Registro do Windows devem ser verificadas como parte de uma instrução
IF..THEN para um requisito personalizado. Também é possível especificar formas de alterar os valores do registro.
Apenas HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS e HKEY_CURRENT_CONFIG são
configurações de registro suportadas.

Quando você especificar chaves de registro, lembre-se das seguintes considerações:

• O nome da chave está limitado a 255 caracteres.
• Se a chave de registro tiver uma barra invertida (\) no final, ela será interpretada como uma chave de registro. Por

exemplo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
• Se a chave de registro não tiver uma barra invertida no final, então ela será interpretada como um nome de registro.

Por exemplo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

Quando você especificar os valores de registro, lembre-se das seguintes considerações:
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• O nome do valor está limitado a 255 caracteres.
• Verifique valores como DWORD (decimal), binário (hexadecimal) ou string.
• Para valores DWORD, verifique se o valor é menor, igual, diferente ou maior que o valor especificado.
• Para valores de string, verifique se os dados de valor são iguais a ou contêm uma determinada string. Se você

desejar que a comparação de strings diferencie maiúsculas de minúsculas, marque a caixa de seleção Diferenciar
maiúsculas de minúsculas.

• Para valores binários, verifique se os dados de valor são iguais a ou contêm uma determinada parte de dados
binários. Os Bytes hexadecimais representam os dados. Se você especificar o valor contido, também poderá
especificar o deslocamento para esses dados. Se o deslocamento for deixado em branco, ele buscará o valor para os
dados binários. Os valores permitidos para a caixa de edição são de 0 até 9 e de a até f.

Os seguintes exemplos são valores do registro:

DWORD 12345 (em decimal)
Binário 31 AF BF 69 74 A3 69 (hexadecimal)
String ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

Para gravar um requisito personalizado para executar um script no cliente
No requisito personalizado da integridade do host, especifique uma função para que o cliente execute um script. Você
pode usar uma linguagem de script, tal como JScript ou VBScript, que possa ser executada com o host de scripts do
Microsoft Windows.

Para gravar um requisito personalizado para executar um script no cliente
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Política de integridade do host, clique em Requisitos > Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique na lista suspensa Selecione o requisito, selecione um requisito
predefinido e clique em OK. Consulte:

Como gravar um script personalizado do requisito

4. Na caixa de diálogo Requisito personalizado, em Script de requisitos personalizados, selecione o nó onde você
deseja adicionar a função.

5. Clique em Adicionar e em Função.

6. Clique em Utilitário: Executar um script.

7. Digite um nome de arquivo para o script, como myscript.js.

8. Digite o conteúdo do script.

9. No campo de texto Executar o comando, digite o comando para usar na execução do script.

Use %F para especificar o nome do arquivo de script. O script é executado no contexto do sistema.

10. Para especificar o período de tempo para permitir que o comando Executar seja concluído, selecione uma das
seguintes opções:

• Não aguardar
A ação retornará verdadeira se a execução obtiver êxito, mas não espera até que a execução seja concluída.

• Aguardar até que a execução esteja completa
• Inserir tempo máximo

Inserir tempo em segundos. Se o comando Executar não for concluído no tempo especificado, a execução do
arquivo será interrompida.
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11. Opcionalmente, desmarque Excluir o arquivo temporário após a conclusão ou término da execução, caso não
seja mais necessário.

Esta opção é desativada e não estará disponível se a opção Não aguardar estiver selecionada.

12. Opcionalmente, desmarque Exibir nova janela de processo, caso não queira exibir uma janela que mostra o
requisito que executa o script.

Para gravar um requisito personalizado para definir o carimbo de hora de um arquivo
No requisito personalizado de integridade do host, você pode especificar a função Definir carimbo de hora para criar
uma configuração de registro do Windows para armazenar a data e a hora atuais. Use a condição Verificar carimbo de
hora para descobrir se um período de tempo específico foi aprovado desde que o carimbo de hora foi criado.

Por exemplo, se a verificação de integridade do host for executada a cada 2 minutos, você poderá especificar uma ação
para ocorrer em um intervalo mais longo, como um dia. Nesse caso, o valor de hora armazenado será removido. Você
pode definir o script a ser executado da seguinte forma:

• Quando o cliente receber um novo perfil
• Quando o usuário executar manualmente uma verificação da integridade do host

Para gravar um requisito personalizado para definir o carimbo de hora de um arquivo
1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Política de integridade do host, clique em Requisitos > Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique na lista suspensa Selecione o requisito, selecione um requisito
predefinido e clique em OK.Consulte:

Como gravar um script personalizado do requisito

4. Na caixa de diálogo Requisito personalizado, em Script de requisitos personalizados, selecione o nó onde você
deseja adicionar a função.

5. Clique em Adicionar e em Função.

6. Clique em Utilitário: Definir um carimbo de hora.

7. Digite um nome de até 255 caracteres de extensão para a configuração de registro que armazena as informações
sobre data e hora.

Por exemplo, digite Data e hora da última atualização do arquivo:

8. Para comparar a hora atual com o valor de hora armazenado, grave um script de requisito personalizado. Consulte:

Como gravar um script personalizado do requisito

9. Na caixa de diálogo Requisito personalizado, em Script de requisitos personalizados, selecione o nó onde você
deseja adicionar a condição.

10. Clique em Adicionar e em IF..THEN.

11. Clique em Utilitário: Verificar carimbo de hora.

12. Digite o nome digitado na configuração do registro da hora armazenada.

13. Especifique uma quantidade de tempo em minutos, horas, dias ou semanas.

Se o tempo especificado tiver passado ou se o valor da configuração de registro estiver vazio, a função Definir um
carimbo de hora retornará um valor verdadeiro.
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Para gravar um requisito personalizado para incrementar um valor DWORD do registro
Para um requisito personalizado, é possível incrementar o valor DWORD do registro do Windows. A função Aumentar o
valor DWORD do registro cria a chave, caso ela já não exista.

Para gravar um requisito personalizado para incrementar o valor DWORD do registro
1. No console, adicione uma política de integridade do host com um script de requisitos personalizados. Consulte:

Como gravar um script personalizado do requisito

2. Na caixa de diálogo Requisito personalizado, em Script de requisitos personalizados, selecione o nó onde você
deseja adicionar a função.

3. Clique em Adicionar e em Função.

4. Clique em Registro: Incrementar o valor DWORD do registro.

5. Digite a chave do registro a ser verificada no campo Chave do registro.

6. Digite o nome do valor a ser verificado no campo Nome do valor.

7. Clique em OK.

Para criar uma política de integridade do host de teste com um script de
requisito personalizado
A política criada para este teste serve apenas como demonstração. A política detecta a existência de um sistema
operacional e, ao detectá-lo, gera um evento fail. Normalmente, os eventos fail são gerados por outros motivos.

Conclua as tarefas a seguir:

• Adicione uma política de integridade do host com um script de requisito personalizado que verifique o sistema
operacional no computador cliente.Consulte:
Para criar uma política de integridade do host do teste com um script de requisito personalizado

• Teste a política de integridade do host que você criou.Consulte:
Para testar a política de integridade do host no computador cliente

Para criar uma política de integridade do host do teste com um script de requisito personalizado
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1. No console, abra uma política de integridade do host.

2. Na página Política de integridade do host, clique em Requisitos > Adicionar.

3. Na caixa de diálogo Adicionar requisito, clique na lista suspensa Selecione o requisito, selecione um requisito
predefinido e clique em OK.

4. Na caixa Nome, digite um nome para o requisito personalizado.

5. Na caixa de diálogo Requisito personalizado, em Script de requisitos personalizados, clique com o botão direito
do mouse em Inserir instruções abaixo e clique em Adicionar > IF..THEN.

6. No painel direito, na lista suspensa Selecione uma condição, clique em Utilitário: O sistema operacional é.

7. Em Sistema operacional, selecione um ou vários sistemas operacionais executados pelos seus computadores
cliente e que você pode testar.

8. Em Script de requisitos personalizados, clique com o botão direito do mouse em THEN //Inserir instruções aqui e
depois clique em Adicionar > Função > Utilitário: Exibir caixa de diálogo de mensagens.

9. No campo Legenda da caixa de mensagem, digite um nome que será exibido no título da mensagem.

10. No campo Texto da caixa de mensagem, digite o texto que será exibido na mensagem.

11. No painel esquerdo, em Script de requisitos personalizados, clique em Aprovado.

12. No painel direito, em Como resultado do requisito, retorne, marque Falha e, em seguida, clique em OK.

13. Clique em OK.

14. Na caixa de diálogo Políticas de integridade do host, no painel esquerdo, clique em Atribuir a política.

15. Na caixa de diálogo Atribuir política de integridade do host, selecione os grupos aos quais você quer atribuir a
política e clique em Atribuir.

Na caixa de diálogo Atribuir a política de integridade do host, clique em Sim para atribuir as mudanças da política
de integridade do host.

NOTE

Uma política de integridade do host pode ser atribuída a vários grupos, enquanto um grupo pode ter apenas
uma única política de integridade do host. Você pode substituir uma política existente por uma política
diferente.

16. Para testar a política de Integridade do host no computador cliente, no console, clique em Clientes > Clientes.

17. Em Clientes, clique e destaque o grupo que contém os computadores cliente aos quais você aplicou a Política de
integridade do host.

18. Em Tarefas, clique em Executar comando no grupo > Atualizar conteúdo e clique em OK.

19. Faça logon no computador que executa o cliente e observe a caixa de mensagem que aparece.

Como a regra acionou o teste fail, a caixa de mensagem será exibida. Após o teste, desative ou exclua a política de
teste.

Mais informações

• Como gravar um script personalizado do requisito
• Para gravar um requisito personalizado para aumentar um valor DWORD do registro
• Como gravar um requisito personalizado para executar um script no cliente
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Monitoração da proteção de endpoints
O Symantec Endpoint Protection coleta informações sobre os eventos de segurança em sua rede. Você pode usar o log
e os relatórios para exibir estes eventos e pode usar notificações para permanecer informado sobre os eventos enquanto
eles ocorrem.

Você pode usar os relatórios e os logs para determinar as respostas aos seguintes tipos de perguntas:

• Que computadores estão infectados?
• Que computadores precisam de verificação?
• Que riscos foram detectados na rede?
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Table 164: Tarefas para monitorar a proteção de endpoints

Tarefa Descrição

Rever o status de segurança
de sua rede

A seguinte lista descreve algumas das tarefas que você pode executar para monitorar o status de
segurança de seu computador cliente.
• Exibir o número de clientes que não foram instalados. Consulte:

Como executar um relatório no status da implementação dos clientes
• Exibir o número de computadores que estão off-line. Consulte:

Como encontrar computadores offline
• Obter uma contagem de vírus detectados e de outros riscos à segurança e exibir detalhes para

cada vírus e risco à segurança. Consulte:
Como exibir riscos

• Obter uma contagem de computadores desprotegidos em sua rede e exibir detalhes para cada
um.Consulte:
Como exibir a proteção do sistema

• Exibir o número de computadores com definições atualizadas de vírus e spyware.Consulte:
Como exibir a proteção do sistema

• Exibir o status operacional em tempo real de seus computadores cliente.Consulte:
Como exibir o status de proteção dos computadores cliente

• Rever os processos que são executados em sua rede. Consulte:
Monitoramento de resultados de detecção do SONAR para procurar falsos positivos

• Localizar quais computadores estão atribuídos a cada grupo.
• Exibir uma lista de versões do software Symantec Endpoint Protection que estão instaladas nos

clientes e nos servidores do Symantec Endpoint Protection Manager em sua rede.Consulte:
Como gerar uma lista de versões do Symantec Endpoint Protection instaladas em sua rede

• Exibir as informações de licenciamento nos computadores cliente, o que inclui o número de
estações válidas, de estações implementadas excessivamente, de estações expiradas e a data de
vencimento.Consulte:
Como verificar o status da licença no Symantec Endpoint Protection Manager

Para obter mais informações, consulte:
• Como exibir um relatório de status diário ou semanal
• Página Início

Localizar quais
computadores-cliente
precisam de proteção

Você pode executar as tarefas a seguir para exibir ou encontrar quais computadores precisam de
proteção adicional:
• Exibir o número de computadores com o Symantec Endpoint Protection desativado. Consulte:

Como exibir a proteção do sistema
• Exibir o número de computadores com definições desatualizadas de vírus e spyware. Consulte:

Como exibir a proteção do sistema
• Encontrar os computadores que não foram verificados recentemente. Consulte:

Como encontrar computadores não verificados
• Exibir destinos e origens do ataque. Consulte:

Como exibir destinos e origens do ataque
• Exibir logs de eventos. Consulte:

Como exibir logs

Proteger seu computadores-
cliente

Você pode executar comandos do console para proteger os computadores cliente. Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console
Por exemplo, é possível eliminar riscos à segurança em computadores-cliente.Consulte:
Como verificar a ação de verificação e de nova verificação de computadores identificados
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Tarefa Descrição

Configurar notificações para
alertá-lo quando eventos de
segurança ocorrerem

Você pode criar e configurar notificações a serem acionadas quando certos eventos relacionados
à segurança ocorrerem. Por exemplo, é possível definir uma notificação para ocorrer quando uma
tentativa de intrusão ocorre em um computador-cliente.Consulte:
Como configurar notificações do administrador

Criar relatórios rápidos
personalizados e agendados
para monitoramento
contínuo

Você pode criar e gerar relatórios rápidos personalizados e pode agendar relatórios personalizados
para que sejam executados regularmente com as informações que você deseja ver.Consulte:
• Como executar e personalizar relatórios rápidos
• Como executar relatórios agendados
• Como salvar relatórios personalizados
• Como configurar as preferências de relatório

Minimizar a quantidade
de espaço que os logs do
cliente ocupam

Para finalidades de segurança, convém reter registros de log por mais tempo. No entanto, se você tiver
um grande número de clientes, poderá ter um grande volume de dados de log dos clientes.
Se seu servidor de gerenciamento ficar pouco espaço, convém diminuir o tamanho do log e a
quantidade de tempo durante o qual o banco de dados mantém os logs.
Você pode reduzir o volume de dados do log executando as tarefas a seguir:
• Fazer upload somente de alguns logs do cliente para o servidor e altere a frequência com a qual o

upload dos logs do cliente é feito. Consulte:
Como especificar o tamanho do log do cliente e de quais logs fazer upload para o servidor de
gerenciamento

• Especificar quantas entradas de log o computador-cliente pode manter no banco de dados e por
quanto tempo pode mantê-las. Consulte:
Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco
de dados

• Filtre os eventos de risco e de sistema menos importantes para que menos dados sejam
encaminhados ao servidor. Consulte:
Como modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

• Reduzir o número de clientes que cada servidor de gerenciamento gerencia.
• Reduzir a frequência da pulsação, que controla a frequência com que é feito o upload dos logs dos

clientes para o servidor. Consulte:
Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação
pull

• Reduzir a quantidade de espaço no diretório onde os dados de log são armazenados antes de
serem inseridos no banco de dados. Consulte:
Sobre aumentar o espaço em disco no servidor para dados de log de clientes

Exportar dados de log para
um local centralizado

A exportação de dados do log é útil se você deseja reunir todos os logs da rede em um local
centralizado. A exportação de dados de log também é útil quando você deseja usar um programa
de terceiros, como uma planilha eletrônica para organizar ou manipular os dados. Convém também
exportar os dados dos seus logs antes de excluir os dados gravados no log.
É possível exportar os dados em alguns logs para um arquivo de texto delimitado por vírgulas. Você
pode exportar dados de outros logs para um arquivo de texto delimitado por tabulação, chamado
arquivo de despejo, ou para um servidor Syslog.Consulte:
• Como exportar dados de log para um arquivo de texto
• Como exportar dados para um servidor Syslog
• Como exibir logs de outros sites

Solucionar problemas com
relatórios e logs

Você pode solucionar alguns problemas com a geração de relatórios. Consulte:
Solução de problemas de geração de relatórios

NOTE

O Symantec Endpoint Protection extrai automaticamente os eventos que aparecem nos relatórios dos logs de
eventos em seus servidores de gerenciamento. Os logs de eventos contêm carimbos de hora com os fusos
horários dos computadores-cliente. Quando o servidor de gerenciamento recebe os eventos, ele converte os
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carimbos de hora do evento no horário do Meridiano Greenwich (GMT) para a inserção no banco de dados.
Quando você cria relatórios, o software do relatório exibe informações sobre os eventos na hora local do
computador no qual você exibe os relatórios.

Como encontrar computadores não verificados
Você pode relacionar os computadores que precisam de verificação.Consulte:

Monitoração da proteção de endpoints

Para encontrar computadores não verificados
1. No console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Selecione Verificar.
Relatório
selecionado

Selecione Computadores não verificados.

3. Clique em Criar relatório.

Para encontrar computadores off-line
Você pode listar os computadores que estão offline.

Um cliente pode estar off-line por vários motivos. Você pode identificar os computadores que estão off-line e corrigir
esses problemas de várias formas.Consulte:

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

Para encontrar computadores off-line
1. No console, clique em Início.

2. Na página Início, no painel Status do endpoint, clique no link que representa o número de computadores offline.

3. Para obter mais informações sobre computadores offline, clique no link Exibir detalhes.

4. Para exibir os computadores cliente offline no log de status do computador, no console, clique em Monitores.

5. Na guia Logs, na caixa de listagem Tipo de log, clique em Status do computador.

6. Clique em Configurações adicionais.

7. Na caixa de listagem Status online, clique em Offline.

8. Clique em Exibir log.

Por padrão, será exibida uma lista dos computadores que ficaram off-line durante as últimas 24 horas. A lista inclui o
nome de cada computador, o endereço IP e a última vez que ele acessou o servidor. Você pode ajustar o intervalo de
tempo para exibir computadores off-line para qualquer intervalo de tempo que deseja verificar.

Para gerar uma lista de versões do Symantec Endpoint Protection instaladas em
sua rede
Você pode executar um relatório rápido do Symantec Endpoint Protection Manager que fornece uma lista das versões
do software Symantec Endpoint Protection instaladas em sua rede. Esta lista poderá ser útil quando você quiser fazer o
upgrade ou migrar seu software de uma versão anterior do Symantec Endpoint Protection. A lista inclui computadores
locais e remotos.

Você pode salvar o relatório usando o formato de arquivo morto da página da Web MHTML.Consulte:
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Como imprimir e salvar a cópia de um relatório

Para gerar um relatório que relacione as versões de software do Symantec Endpoint Protection
1. No console, clique em Relatórios.

2. Em Tipo de relatório, selecione Status do computador.

3. Em Selecione um relatório, selecione Versões do produto Symantec Endpoint Protection.

4. Clique em Criar relatório.

5. Para gerar uma lista detalhada de computadores cliente, incluindo as versões de software do Symantec Endpoint
Protection, no console, clique em Monitores e clique na guia Logs.

6. Em Tipo de log, selecione Status do computador.

7. Ajuste o Intervalo de tempo, se desejado, e clique em Exibir log.

8. Role até encontrar a coluna Versão. Clique no cabeçalho para classificar por número de versão.

Clique em Exibir filtros aplicados para ajustar os filtros de log. Clique em Exportar para exportar a lista. Clique em
um computador cliente e clique em Detalhes para exibi-los.

Mais informações

• Como exibir logs
• Como escolher com que método fazer o upgrade do software cliente
• Como atualizar recursos para o Symantec Endpoint Protection

Para executar um relatório no status da implementação dos clientes
Você pode executar diversos relatórios no status da implementação de seus clientes. Por exemplo, você pode ver
quantos clientes foram instalados com êxito ou quantos falharam na instalação. Você pode também ver quais tecnologias
de proteção estão instaladas em cada cliente, além de visualizar informações do sistema sobre os computadores-
cliente.Consulte:

Monitoração da proteção de endpoints

Para exibir o status de clientes implementados
1. No console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios rápidos, clique no tipo de relatório Status do computador e depois clique em um dos seguintes
relatórios:

• Para o status da implementação dos clientes, clique em Relatório da implementação.
• Para o status de proteção dos clientes, clique em Detalhes sobre o inventário do cliente.

3. Clique em Criar relatório.

Como exibir riscos
Você pode obter informações sobre os riscos em sua rede. Consulte:

Monitoração da proteção de endpoints

Para exibir riscos
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1. Para exibir computadores infectados e em risco, no console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Risco
Relatório
selecionado

Computadores infectados e vulneráveis

3. Clique em Criar relatório.

4. Para melhor entender os benefícios e os riscos de não ativar determinados recursos, você poderá executar o relatório
de Distribuição de riscos por tecnologia de proteção. Este relatório fornece as seguintes informações:

• Detecções baseadas em assinaturas de vírus e de spyware
• Detecções do SONAR
• Detecções do Download Insight
• Prevenção contra intrusões e detecções da proteção do navegador

Para exibir os riscos detectados pelos tipos de tecnologia de proteção, no console, clique em Relatórios.

5. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Risco
Relatório
selecionado

Distribuição de riscos por tecnologia de proteção

6. Clique em Criar relatório.

7. Para exibir os riscos detectados recentemente, no console, clique em Relatórios.

8. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Risco
Relatório
selecionado

Novos riscos detectados na rede

9. Clique em Criar relatório.

10. Para exibir um relatório de risco abrangente, no console, clique em Relatórios.

11. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Risco
Selecionar um
relatório

Relatório de risco abrangente

12. Clique em Criar relatório.

Como exibir destinos e origens do ataque
Você pode exibir os destinos e as origens do ataque.Consulte:

Monitoração da proteção de endpoints

Como atacar destinos e origens
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1. Para exibir os principais destinos atacados, no console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Redução de exploração de rede e host
Selecionar um
relatório

Principais alvos atacados

3. Clique em Criar relatório.

4. Para exibir as principais origens de ataque, no console, clique em Relatórios.

5. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Redução de exploração de rede e host
Selecionar um
relatório

Principais ocorrências de ataques, por origem

6. Clique em Criar relatório.

7. No console, clique em Relatórios.

8. Na guia Relatórios rápidos, especifique as seguintes informações:

Tipo de relatório Redução de exploração de rede e host
Selecionar um
relatório

Relatório completo

opção Configurar Opcionalmente, você pode selecionar os relatórios para incluir nos relatórios completos.

9. Clique em Criar relatório.

Exibição de um relatório de status diário ou semanal
O relatório de status diário fornece as seguintes informações:

• A detecção de vírus abrange ações limpas, suspeitas, bloqueadas, em quarentena, excluídas, recém-infectadas e
ainda infectadas.

• Linha de tempo da distribuição de definições de vírus
• Dez principais riscos e infecções

Os relatórios de status semanais fornecem as seguintes informações:

• Status do computador
• Detecção de vírus
• Captura de imagem do status de proteção
• Linha de tempo da distribuição de definições de vírus
• Distribuição de riscos por dia
• Dez principais riscos e infecções

Para obter mais informações, consulte:

Monitoração da proteção de endpoints

Para exibir o relatório de status diário
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1. No console, clique em Início.

2. Na página Início, no painel Relatórios favoritos, clique em Status diário do Symantec Endpoint Protection ou em
Status semanal do Symantec Endpoint Protection.

Exibição da proteção do sistema
A proteção do sistema abrange as seguintes informações:

• O número de computadores com definições de vírus atualizadas.
• O número de computadores com definições de vírus desatualizadas.
• O número de computadores que estão off-line.
• O número de computadores que estão desativados.

Para obter mais informações, consulte:

Monitoração da proteção de endpoints

Para exibir a proteção do sistema
1. No console, clique em Início.

A proteção do sistema é exibida no painel Status do endpoint.

2. No painel Status do endpoint, clique em Exibir detalhes para exibir mais informações sobre a proteção de sistema.

Configuração das preferências de relatório
É possível configurar as preferências de relatório:

• As opções de exibição das páginas Início e Monitores
• Os limites do Status de segurança
• As opções de exibição utilizadas para os logs e relatórios, bem como o upload do arquivo de log herdado

Os limites do status de segurança que você definir determinarão quando a mensagem Status de segurança na página
de Início do Symantec Endpoint Protection Manager será considerada deficiente. Os limites são expressos como um
percentual e refletem quando a sua rede é considerada como não estando em conformidade com as suas políticas de
segurança.

Por exemplo, você pode definir o percentual de computadores com definições de vírus desatualizados que aciona
um status de segurança insatisfatório. Você também pode definir o tempo em dias que as definições devem ter para
qualificar como expiradas. O Symantec Endpoint Protection determina o que é atual quando calcula se as assinaturas
ou as definições estão expiradas da seguinte forma. Seu padrão são as definições de vírus mais atuais e as datas de
assinatura IPS disponíveis no servidor de gerenciamento no qual o console é executado.

Para obter informações sobre as opções de preferência definidas, você pode clicar em Ajuda em cada guia na caixa de
diálogo Preferências.

Para configurar as preferências de relatório
1. No console, na página Início, clique em Preferências.

2. Clique nas seguintes guias, dependendo do tipo de preferências que deseja definir:

• Página inicial e monitores
Para obter mais informações, consulte:
Preferências: páginas Início e Monitores

• Status de segurança
Para obter mais informações, consulte:
Preferências: Status da segurança

• Logs e relatórios
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Para obter mais informações, consulte:
Preferências: Logs e relatórios

3. Defina os valores para as opções que deseja alterar.

4. Clique em OK.

Como fazer logon no relatório em um navegador autônomo
Você pode acessar as páginas Início, Monitores e Relatórios em um navegador autônomo que esteja conectado ao
servidor de gerenciamento. Entretanto, todas as outras funções do console estarão indisponíveis ao usar um navegador
autônomo.

As páginas de relatórios e logs são sempre exibidas no idioma do servidor de gerenciamento instalado. Para exibir essas
páginas quando você usa um console remoto ou navegador, você deverá ter a fonte apropriada instalada no computador
usado.

Para acessar a geração de relatórios em um navegador da Web, você deverá ter as seguintes informações:

• O nome do host do servidor de gerenciamento.
• O nome de usuário e a senha do servidor de gerenciamento.

NOTE

Verifique os requisitos do sistema para a versão mínima do navegador que é compatível com a versão do
Symantec Endpoint Protection em uso. Versões anteriores dos navegadores da Web não são suportadas.
Consulte:

Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

Para fazer logon no relatório em um navegador da Web autônomo
1. Abra um navegador da Web.

2. Digite o URL do relatório padrão na caixa de texto do endereço no formato a seguir:

https://SEPMServer:8445/reporting

Onde SEPMServer é o nome do host ou o endereço IP do servidor de gerenciamento.

Para obter uma lista de navegadores suportados, consulte:

Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

O endereço IP inclui IPv4 e IPv6. Você deve colocar o endereço IPv6 entre colchetes. Por exemplo: https://
[SEPMServer]:8445

IPv6 é suportado a partir da versão 14.2.

NOTE

Quando você digitar o URL do relatório autônomo do HTTPS em seu navegador, o navegador poderá exibir
um aviso. O aviso é exibido porque o certificado usado pelo servidor de gerenciamento é autoassinado.
Para contornar esse problema, é possível instalar o certificado no armazenamento de certificados confiáveis
do seu navegador. O certificado suporta os nomes do host apenas; portanto, use o nome do host no URL.
Se você usar o localhost, o endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado, ainda será exibido
um aviso.

3. Quando for exibida a caixa de diálogo do logon, digite o nome de usuário e a senha e clique em Fazer logon.

Se você tiver mais de um domínio, na caixa de texto Domínio, digite seu nome de domínio.
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Sobre os tipos de relatórios do Symantec Endpoint Protection
Manager
As seguintes categorias de relatórios estão disponíveis:

• Relatórios rápidos, que você executa sob demanda.
• Relatórios agendados, que são executados automaticamente com base em um agendamento que você configura.

Os relatórios incluem os dados de evento que são coletados de seus servidores de gerenciamento, assim como dos
computadores cliente que se comunicam com aqueles servidores. Você pode personalizar relatórios para fornecer as
informações que deseja ver.

Os relatórios rápidos são predefinidos, mas você pode personalizá-los e salvar os filtros que você usou para criar os
relatórios personalizados. Você pode usar os filtros personalizados para criar relatórios agendados personalizados.
Quando você agendar um relatório para execução, será possível configurá-lo para ser enviado por email a um ou mais
destinatários.

Um relatório agendado sempre é executado por padrão. Você pode alterar as configurações de qualquer relatório que
ainda não foi executado. Você também pode excluir um ou todos ou relatórios agendados.

Table 165: Tipos de relatório disponíveis como relatórios rápidos e relatórios agendados

Tipo de relatório Descrição

Auditoria Exibe informações sobre as políticas usadas pelos clientes e pelos locais atualmente. Contém informações
sobre atividades de modificação de políticas, como os tipos e as horas dos eventos, modificações de
políticas, domínios, sites, administradores e descrições.Consulte:
Log de auditoria e relatórios rápidos

Controle de
dispositivos e
aplicativos

Exibe informações sobre eventos onde algum tipo de comportamento foi bloqueado. Estes relatórios
contêm informações sobre alertas de segurança de aplicativos, destinos e dispositivos bloqueados. Os
destinos bloqueados podem ser chaves de registro, DLLs, arquivos e processos do Windows.Consulte:
Relatórios rápidos e logs do Controle de dispositivos e aplicativos

Conformidade Exibe as informações sobre aprovações ou falhas dos clientes na verificação de integridade do host.
Status do computador Exibe informações sobre o status operacional dos computadores na rede, por exemplo, quais

computadores têm os recursos de segurança desativados. Estes relatórios contêm informações sobre
versões, clientes que não foram registrados no servidor, inventário do cliente e status on-line.Consulte:
Relatórios e logs de status do computador

Deception Exibe as informações sobre a atividade do Deception, tais como principais computadores ou usuários que
relataram atividade de fraude e os principais fraudadores acionados.Consulte:
Relatórios e logs do Deception

Redução de exploração
de rede e host

Exibe informações sobre prevenção contra intrusões, ataques no firewall, tráfego e pacotes do firewall e
mitigação de explorações da memória.
Os relatórios de Redução de exploração de rede e host permitem rastrear as atividades de um computador
e sua interação com outros computadores e redes. Eles registram informações sobre as tentativas de
entrada e saída de tráfego dos computadores por meio das suas conexões de rede. Os eventos de
Mitigação de explorações da memória mostram quais técnicas de mitigação encerraram um aplicativo ou
impediram uma exploração de atacar um aplicativo.Consulte:
Logs e relatórios rápidos de Mitigação de explorações do host e da rede

Risco Exibe informações sobre eventos de riscos nos servidores de gerenciamento e seus clientes. Inclui
informações sobre verificações do SONAR.Consulte:
• Relatórios rápidos e logs de risco
• Logs do SONAR
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Tipo de relatório Descrição

Verificar Exibe as informações sobre a atividade de verificação de vírus e spyware.Consulte:
Relatórios rápidos e logs de verificação

Sistema Exibe informações sobre horas de eventos, tipos de evento, sites, domínios, servidores e níveis
de gravidade. Os relatórios de sistema contêm informações úteis para solucionar problemas no
cliente.Consulte:
Relatórios rápidos e logs do sistema

Se você tiver vários domínios na rede, muitos relatórios permitirão exibir os dados de todos os domínios ou de um ou
alguns sites. O padrão de todos os relatórios rápidos é a exibição de todos os domínios, grupos, servidores e assim por
diante, conforme apropriado para o relatório que você selecionar.Consulte:

• Como executar e personalizar relatórios rápidos
• Como executar relatórios agendados

A seção a seguir descreve os relatórios por nome e seu conteúdo geral. Você pode definir as configurações básicas
e as avançadas de todos os relatórios para selecionar os dados que deseja exibir. Você também pode salvar seu filtro
personalizado com um nome distinto, para que seja possível executar o mesmo relatório personalizado posteriormente.

Table 166: Relatórios de auditoria

Nome do relatório Descrição

Políticas usadas Este relatório exibe as políticas usadas pelos clientes e pelos locais no momento. As informações incluem
o nome do domínio, o nome do grupo e o número de série da política aplicada a cada grupo.

Table 167: Relatórios de controle de dispositivos e aplicativos

Nome do relatório Descrição

Princip. grupos com
maior nº alertas de logs
ctrl. de aplicativos

Este relatório consiste em um gráfico de pizza com barras relacionadas. Ele mostra os grupos com logs de
controle de aplicativos que geraram o maior número de alertas de segurança.

Principais alvos
bloqueados

Este relatório consiste em um gráfico de pizza com os seguintes destinos, se aplicável:
• Principais arquivos
• Principais chaves de registro
• Principais processos
• Principais módulos (dlls)

Principais dispositivos
bloqueados

Este relatório consiste em um gráfico de pizza que mostra os dispositivos com acesso à rede mais
frequentemente bloqueados.

Table 168: Relatórios de conformidade

Nome do relatório Descrição

Status de integridade
do host

Este relatório exibe os clientes que passaram ou não passaram na verificação da integridade do host
executada em seus computadores.

Resumo de clientes por
falha de conformidade

Este relatório consiste em um gráfico de barras que mostra:
• Uma contagem das estações de trabalho exclusivas pelo tipo de evento de falha de controle, como

antivírus, firewall ou VPN
• O número total de clientes no grupo
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Nome do relatório Descrição

Detalhes de falha de
conformidade

Este relatório consiste em uma tabela que exibe computadores exclusivos por falha de controle. Ela
mostra os critérios e a regra envolvida em cada falha, juntamente com a porcentagem de clientes
implementados e a porcentagem dos que falharam.

Clientes sem
conformidade por local

Este relatório consiste em uma tabela que mostra os eventos de falha de conformidade. Estes eventos são
exibidos em grupos com base no local. As informações incluem os computadores exclusivos que falharam
e o percentual de falhas em relação ao total e ao local.

Table 169: Relatórios do status do computador

Nome do relatório Descrição

Distribuições de
definições de vírus

Este relatório exibe as versões exclusivas de arquivos de definições de vírus usadas em toda a rede e o
número e o percentual de computadores que usa cada uma das versões.

Computadores
não atualizados
recentemente

Este relatório exibe uma lista de todos os computadores que não foram atualizados recentemente. Ele
também exibe o sistema operacional do computador, seu endereço IP, o nome do usuário e a última vez
que o status do computador foi alterado.

Versões do produto
Symantec Endpoint
Protection

Este relatório exibe a lista de números de todas as versões dos produtos Symantec Endpoint Protection
em sua rede. Ele também inclui o domínio e o servidor de cada um deles, bem como o número de
computadores e o percentual de cada um.

Distribuição da
assinatura de
prevenção contra
intrusões

Este relatório exibe as versões do arquivo de assinatura IPS usadas em sua rede. Ele também inclui o
domínio e o servidor de cada um deles, bem como o número de computadores e o percentual de cada um.

Distribuição do
download de
assinaturas de
proteção

Este relatório exibe as versões do arquivo de assinatura de proteção de download usadas em sua rede.
Ele também inclui o domínio e o servidor de cada um deles, bem como o número de computadores e o
percentual de cada um.

Distribuição de
assinaturas do SONAR

Este relatório exibe as versões do arquivo de assinatura do SONAR usadas em sua rede. Ele também
inclui o domínio e o servidor de cada um deles, bem como o número de computadores e o percentual de
cada um.

Inventário do cliente Este relatório consiste em um gráfico de barra que exibe o número total de computadores e as
porcentagens de:
• Sistema operacional
• Memória total
• Memória livre
• Espaço total em disco
• Espaço livre em disco
• Tipo de processador

Distribuição do status
de conformidade

Este relatório consiste em um gráfico de pizza com barras relativas que exibe sucessos e falhas de
conformidade por grupo ou sub-rede. Ele mostra o número de computadores e a porcentagem de
computadores que estão em conformidade.

Status online do cliente Este relatório consiste em gráficos de pizza com barras relativas divididas em grupos ou sub-redes. Ele
exibe a porcentagem dos computadores que estão online.
"Online" pode significar:
• Para clientes que estão no modo push, online significa que, no momento, os clientes estão conectados

ao servidor
• Para clientes que estão no modo pull, online significa que os clientes entraram em contato com o

servidor com as últimas duas pulsações do cliente
• Para clientes em sites remotos, online significa que os clientes estavam online no momento da última

replicação
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Nome do relatório Descrição

Clientes com a política
mais recente

Este relatório consiste em gráficos de pizza por grupo ou sub-rede. Ele exibe o número de computadores e
a porcentagem dos que têm a política mais recente aplicada.

Número de clientes por
grupo

Este relatório consiste em uma tabela que relaciona informações do host por grupo. Ele exibe o número de
clientes e usuários. Se você usa vários domínios, as informações aparecem por domínio.

Resumo do status de
segurança

Este relatório reflete o status de segurança geral da rede e exibe o número e a porcentagem de
computadores que têm o seguinte status:
• O inglês do antivírus está desativado
• O Auto-Protect está desativado
• A Proteção contra adulterações está desativada
• É necessário reiniciar
• Ocorreu uma falha na verificação de integridade do host
• A Proteção contra ameaças à rede está desativada

Versões do conteúdo
de proteção

Este relatório exibe todas as versões de conteúdo de proteção proativo usadas em sua rede. Um gráfico
de pizza é exibido para cada um dos seguintes tipos de proteção:
• Versões do decompositor
• Versões do mecanismo de exclusão
• Versões de conteúdo do SONAR
• Versões de mecanismo do SONAR
• Versões da lista de aplicativos comerciais
• Versões do mecanismo do controlador de conteúdo
• Versões de lista de aplicativos permitidos
• Novos tipos de conteúdo adicionados pelo Symantec Security Response

Status de licenciamento
do Symantec Endpoint
Protection

Este relatório contém os dias restantes até a licença de teste expirar e as instruções para adicionar novas
licenças.

Detalhes sobre o
inventário do cliente

Este relatório contém detalhes de inventário do cliente, como especificações do computador e assinaturas.

Instalação do software-
cliente (capturas de
imagem)
Somente o relatório
agendado

Este relatório consiste em tabelas que acompanham a progressão das implementações do pacote do
cliente. As informações da captura de imagem permitem acompanhar a rapidez do processo de instalação
e também saber quantos clientes ainda não foram implementados completamente.

Clientes online/off-
line ao longo do tempo
(capturas de imagem)
Somente o relatório
agendado

Este relatório consiste em gráficos de linhas e tabelas que mostram o número de clientes online ou off-line.
Exibe um gráfico para cada um dos principais destinos. O destino é um grupo ou um sistema operacional.

Clientes com a política
mais recente ao longo
do tempo (capturas de
imagem)
Somente o relatório
agendado

Este relatório consiste em um gráfico de linhas que exibe os clientes que têm a política mais recente
aplicada. Exibe um gráfico para cada um dos principais clientes.

Clientes sem
conformidade ao longo
do tempo (capturas de
imagem)
Somente o relatório
agendado

Este relatório consiste em um gráfico de linhas que mostra a porcentagem de clientes que falharam na
verificação de integridade do host ao longo do tempo. Exibe um gráfico para cada um dos principais
clientes.
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Nome do relatório Descrição

Implantação da
definição de vírus
(capturas de imagem)
Somente o relatório
agendado

Este relatório lista as versões do pacote de definições de vírus que foram instaladas nos clientes. Essas
informações são úteis para controlar o progresso da implementação de novas definições de vírus por meio
do console.

Relatório da
implementação

Este relatório resume o estado das instalações e implementações do cliente.

Table 170: Relatórios da Mitigação de explorações do host e da rede

Nome do relatório Descrição

Principais alvos
atacados

Inclui informações como o número e o percentual de ataques, tipo, gravidade e distribuição dos ataques.
Você pode exibir as informações usando grupos, sub-redes, clientes ou portas como o destino.

Principais ocorrências
de ataques, por origem

Mostra os principais hosts que iniciaram ataques contra a rede. Ele inclui informações como o número e
percentual de ataques, tipo e gravidade e a distribuição dos ataques.

Principais tipos de
ataques

Inclui informações como o número e o percentual de eventos, o grupo e a gravidade e o tipo e número de
eventos por grupo.

Principais aplicativos
bloqueados

Mostra os principais aplicativos que foram impedidos de acessar a rede. Ele inclui informações como o
número, o percentual, o grupo, a gravidade, o tipo e o número por grupo dos eventos.

Ataques ao longo do
tempo

Mostra os ataques durante o período selecionado. Por exemplo, se o intervalo de tempo é o mês passado,
o relatório exibe o número total de ataques por dia no último mês. Ele inclui o número e o percentual de
ataques. Você pode exibir os ataques de todos os computadores, ou divididos pelos principais tipos de
sistemas operacionais, usuários, endereços IP, grupos ou ataques.

Eventos de segurança,
por gravidade

Exibe o número total e a porcentagem de eventos de segurança em sua rede, classificados de acordo com
sua gravidade.

Aplicativos bloqueados
ao longo do tempo

Exibe o total de aplicativos que foram impedidos de acessar a rede no período selecionado. Ele inclui
a hora do evento, o número de ataques e o percentual. Você pode exibir informações de todos os
computadores ou divididas por grupo, endereço IP, sistema operacional ou usuário.

Notificações de tráfego
ao longo do tempo

Mostra o número de notificações com base em violações de regra de firewall ao longo do tempo. As regras
que são levadas em conta são aquelas que você selecionou na opção Enviar alerta de email na coluna
Registro na lista Regras de política de firewall. Você pode exibir as informações neste relatório de todos os
computadores ou divididas por grupo, endereço IP, sistema operacional ou usuário.

Principais notificações
de tráfego

Lista o grupo ou a sub-rede e o número e a porcentagem de notificações. Ele mostra o número de
notificações com base em violações de regras de firewall que você configurou como importantes. As
regras que são levadas em conta são aquelas que você selecionou na opção Enviar alerta de email na
coluna Registro na lista Regras de política de firewall. Você pode exibir as informações de todos os tipos,
de acordo com o log de tráfego ou o log de pacotes ou classificadas por grupos ou sub-redes principais.

Detecções da mitigação
de explorações da
memória

Este relatório exibe o número de tipos de mitigação de explorações da memória que foram bloqueados ou
permitidos.

Principais detecções de
URL

Lista os URLs que a reputação de URL bloqueia.

Relatório completo Lista os principais itens de proteção contra ameaças à rede em um único relatório.
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Table 171: Relatórios de risco

Nome do relatório Descrição

Computadores
infectados e
vulneráveis

Este relatório possui duas tabelas. Uma tabela lista os computadores que têm uma infecção por vírus e
outra tabela relaciona os computadores que têm um risco à segurança que ainda não foi corrigido.

Lista de ações Este relatório consiste em uma tabela que mostra uma contagem de todas as ações possíveis que
foram tomadas quando os riscos foram detectados. As ações possíveis são Limpo(s), Suspeito(s),
Bloqueado(s), Em quarentena, Excluído(s), Reparo pendente, Detecções forçadas ou comerciais
registradas, Infectado(s) recentemente e Ainda infectado(s). Essas informações também são exibidas na
home page do Symantec Endpoint Protection.

Contagem de
detecções de risco

Este relatório consiste em um gráfico de pizza, uma tabela de risco e uma barra relacionada. Ele mostra
o número de detecções de risco por domínio, servidor ou computador. Se você tiver clientes do Symantec
AntiVirus legados, o relatório usará o grupo do servidor no lugar do domínio.

Novos riscos
detectados na rede

Este relatório consiste em uma tabela e um gráfico de pizza de distribuição. Para cada novo risco, a tabela
fornece as seguintes informações:
• Nome do risco
• Categoria ou tipo do risco
• Dados descobertos primeiro
• Primeira ocorrência na organização
• Tipo de verificação da primeira detecção
• Domínio onde foi descoberto (grupo do servidor em computadores legados)
• Servidor onde foi descoberto (servidor pai em computadores legados)
• Grupo onde foi descoberto (servidor pai em computadores legados)
• O computador onde foi descoberto e o nome do usuário que estava conectado no momento
O gráfico de pizza mostra uma nova distribuição de riscos em relação ao tipo de seleção do alvo: domínio
(grupo do servidor em computadores legados), grupo, servidor (servidor pai em computadores legados),
computador ou nome de usuário.

Correlação de
principais detecções de
riscos

Este relatório consiste em um gráfico tridimensional de barras que faz a correlação entre detecções de
vírus e riscos à segurança usando duas variáveis. Você pode selecionar entre computador, nome de
usuário, domínio, grupo, servidor ou nome do risco para as variáveis dos eixos x e y. Este relatório mostra
as cinco principais instâncias para cada variável dos eixos. Se você selecionou o computador com uma
das variáveis e houver menos de cinco computadores infectados, os computadores não infectados podem
ser exibidos no gráfico.

Note: Para os computadores que executam versões legadas do Symantec AntiVirus, o grupo do servidor e
o servidor pai são usados em vez do domínio e servidor.

Distribuição de risco de
download

Este relatório exibe o número de arquivos detectados pelo Download Insight e os agrupa por nível de
confidencialidade. Os relatórios detalhados são fornecidos aos arquivos que foram encontrados. Você
também pode agrupar os arquivos por URL, domínio web, aplicativo e permissão do usuário antes de
executar o relatório.

Resumo da distribuição
de riscos

Este relatório consiste em um gráfico de pizza e um gráfico de barras associado que exibem os
percentuais relacionados para cada item exclusivo do tipo de alvo escolhido. Por exemplo, se o alvo
escolhido for o nome do risco, o gráfico de pizza terá divisões para cada risco exclusivo. Uma barra é
exibida para cada nome de risco e os detalhes incluem o número de detecções e o percentual em relação
ao total de detecções.

Distribuição de riscos
ao longo do tempo

Este relatório consiste em uma tabela que exibe o número de detecções de vírus e de risco à segurança
por unidade de tempo e uma barra relativa.

Distribuição de riscos
por tecnologia de
proteção

Este relatório exibe o número de detecções de vírus e de riscos à segurança por tecnologia de proteção.
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Nome do relatório Descrição

Resultados de detecção
do SONAR

Este relatório consiste em um gráfico de pizza e gráficos de barra que exibem as seguintes informações:
• Uma lista de aplicativos definidos como aplicativos de risco que você adicionou às suas exceções

como permitidos em sua rede
• Uma lista de aplicativos detectados que foram confirmados como riscos
• Uma lista de aplicativos detectados, mas cujo status de risco ainda não foi confirmado
Para cada lista, este relatório exibe o nome da empresa, o hash e a versão do aplicativo e o computador
envolvido. Para os aplicativos permitidos, ela também exibe a origem da permissão.

Distribuição de
ameaças do SONAR

Exibe os nomes dos principais aplicativos que foram detectados com barras relativas e uma tabela de
resumo. As detecções incluem aplicativos presentes nas listas de detecções forçadas ou comerciais
registradas. A primeira tabela de resumo contém o nome do aplicativo e o número e a porcentagem de
detecções.

Detecção de ameaças
do SONAR ao longo do
tempo

Este relatório consiste em um gráfico de linhas que exibe o número de detecções proativas de ameaças
no período de tempo selecionado. Ele também contém uma tabela com barras relativas que lista o número
total de ameaças que foram detectadas ao longo do tempo.

Resumo de ação para
riscos superiores

Este relatório relaciona os principais riscos encontrados na rede. Para cada um, ele exibe barras de
resumo de ação que mostram a porcentagem de cada ação que foi tomada quando um risco foi detectado.
As ações incluem Em quarentena, Limpo(s), Excluído(s) e assim por diante. Este relatório também mostra
a porcentagem de tempo em que cada ação específica foi a primeira ação configurada, a segunda ação
configurada, nenhuma das duas opções ou que essa informação é desconhecida.

Número de notificações Este relatório consiste em um gráfico de pizza com uma barra relacionada. O gráfico mostra o número
de notificações acionadas por violações de regras de firewall que você configurou como importantes. Ele
inclui os tipos de notificações e o número de cada uma delas.

Número de notificações
ao longo do tempo

Este relatório consiste em um gráfico de linhas que exibe o número de notificações na rede no período
de tempo selecionado. Ele também consiste em uma tabela que relaciona o número e o percentual de
notificações ao longo do tempo. Você pode filtrar os dados para exibir o tipo de notificação, status de
confirmação, criador e nome da notificação.

Epidemias semanais Este relatório exibe o número de detecções de vírus e ameaças à segurança e uma barra relacionada por
semana para cada um deles, ao longo do intervalo de tempo especificado. Um intervalo de um dia exibe a
última semana.

Relatório de risco
abrangente

Este relatório, por padrão, inclui todos os relatórios de distribuição e o novo relatório de riscos. No entanto,
você pode configurá-lo para incluir apenas alguns relatórios. Este relatório inclui as informações de todos
os domínios.

Status diário do
Symantec Endpoint
Protection

Este relatório contém os status de definição, intervenção e detecção de vírus de eventos da rede durante
as últimas 24 horas.

Status semanal do
Symantec Endpoint
Protection

Este relatório contém o status de licenciamento e as estatísticas de detecção de vírus nos computadores
endpoint ao longo da semana anterior. Os dados refletem valores cumulativos, a menos que o contrário
seja especificado.
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Table 172: Relatórios de verificação

Nome do relatório Descrição

Histograma de
estatísticas de
verificação

Este relatório consiste em um histograma onde você pode selecionar como deseja que as informações a
seguir da verificação sejam distribuídas:
• Por tempo de verificação (em segundos)
• Por número de riscos detectados
• Por número de arquivos com detecções
• Por número total de arquivos verificados
• Por número total de arquivos sem verificação
Também é possível configurar a largura do compartimento e o número de compartimentos usados no
histograma. A largura do compartimento é o intervalo de dados usado para o grupo pela seleção. O
número de compartimentos especifica quantas vezes o intervalo de dados é repetido no histograma.
A informação exibida inclui o número de entradas, os valores máximo e mínimo, bem como a média e o
desvio padrão.
Convém alterar os valores do relatório para maximizar as informações geradas no histograma do relatório.
Por exemplo, convém levar em consideração o tamanho da rede e a quantidade de informações que você
exibe.

Computadores filtrados
considerando a hora da
última verificação

Este relatório mostra uma lista de computadores em sua rede de segurança de acordo com a última
verificação. Ele também inclui o endereço IP e o nome do usuário que estava conectado no momento da
verificação.

Computadores não
verificados

Este relatório mostra uma lista de computadores em sua rede de segurança que não foram verificados e
fornece as seguintes informações:
• O endereço IP
• A hora da última verificação
• O nome do usuário atual ou o usuário que estava conectado no momento da última verificação

Table 173: Relatórios do sistema

Nome do relatório Descrição

Clientes principais que
geram erros

Este relatório consiste em um gráfico de pizza para cada condição de aviso e de erro. Os gráficos
mostram a contagem e a porcentagem de erros e avisos relativos por cliente.

Servidores principais
que geram erros

Este relatório consiste em um gráfico de pizza para cada condição de aviso e de erro. O gráfico mostra a
contagem e a porcentagem de erros e avisos relativos por servidor.

Falhas de replicação
do banco de dados ao
longo do tempo

Este relatório consiste em um gráfico de linhas com uma tabela associada que relaciona as falhas de
replicação no intervalo de tempo selecionado.

Relatório do status do
site

Este relatório mostra um resumo em tempo real do status de integridade de todos os locais e as
informações em todos os servidores no local.

Uso de token de
integração do WSS

Este relatório resume o uso do token de integração para autenticação do cliente com o Proteção de
acesso a web e nuvem.

Execução e personalização de relatórios rápidos
Os relatórios rápidos são predefinidos e personalizáveis. Esses relatórios incluem dados de evento coletados de seus
servidores de gerenciamento assim como de computadores-cliente que se comunicam com esses servidores. Os
relatórios rápidos fornecem informações sobre eventos específicos às configurações do relatório. Você pode salvar
as configurações do relatório para executar o mesmo relatório em outro momento, além de poder imprimir e salvar
relatórios.
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Os relatórios rápidos são estáticos, fornecem informações específicas ao período de tempo que você especifica para o
relatório. Como alternativa, é possível monitorar eventos em tempo real usando os logs.

Como executar e personalizar relatórios rápidos
1. Opção 1: Para executar um relatório rápido, no console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios rápidos, na caixa de listagem Tipo de relatório, selecione o tipo de relatório que deseja
executar.

3. Na caixa de listagem Selecionar um relatório, selecione o nome do relatório que você deseja executar.

4. Clique em Criar relatório.

5. Opção 2: Para personalizar um relatório rápido, no console, clique em Relatórios.

6. Na guia Relatórios rápidos, na caixa de listagem Tipo de relatório, selecione o tipo de relatório que deseja
personalizar.

7. Na caixa de listagem Selecionar um relatório, selecione o nome do relatório que você deseja personalizar.

Para o relatório de Status de conformidade da rede e o relatório Status de conformidade, na caixa de listagem
Status, selecione uma configuração de filtro salvo que você queira usar ou deixe o filtro padrão.

Para o relatório Correlação das principais detecções de riscos, é possível selecionar valores para que as caixas
de listagem Eixo X e Eixo Y especifiquem como você deseja exibir o relatório.

Para o relatório Verificação do histograma de estatísticas da verificação, é possível selecionar valores para
Largura do compartimento e Número de compartimentos.

Para alguns relatórios, é possível especificar como agrupar os resultados do relatório na caixa de listagem Grupo.
Para outros relatórios, é possível selecionar um destino no campo Destino no qual filtrar resultados do relatório.

8. Na caixa de listagem Utilizar um filtro salvo, selecione uma configuração de filtro salva ou mantenha o filtro padrão.

9. Na caixa de listagem Intervalo de tempo, em Quais configurações de filtro você gostaria de usar?, selecione o
intervalo de tempo do relatório.

10. Se você selecionar Definir datas específicas, use as caixas de listagem Data de início e Data de término. Essas
opções definem o intervalo de tempo sobre o qual você deseja exibir informações.

Quando você gerar um relatório de status do computador e selecionar Definir datas específicas, especifique que
deseja ver todas as entradas que envolvem um computador que não acessou o servidor desde o horário que você
especificou no campo de hora e data.

11. Se você desejar definir configurações adicionais para a configuração do relatório, clique em Configurações
adicionais e defina as opções desejadas.

Você pode clicar em Mais informações para ver descrições das opções do filtro na ajuda contextual.

NOTE

As caixas de texto das opções de filtro que aceitam caracteres curinga e que pesquisam correspondências
não diferenciam maiúsculas de minúsculas. O asterisco ASCII é o único que pode ser usado como um
caractere curinga.

É possível salvar as definições de configuração do relatório se você acreditar que desejará executar esse relatório
novamente no futuro.

12. Clique em Criar relatório.

Mais informações
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• Como salvar relatórios personalizados
• Como imprimir e salvar a cópia de um relatório
• Como executar relatórios agendados

Como salvar relatórios personalizados
Você pode salvar as configurações de relatórios personalizados em um filtro para gerar novamente o mesmo relatório em
outro momento. Quando você salva as configurações, elas são salvas no banco de dados. O nome do filtro aparece na
caixa de listagem Utilizar um filtro salvo para esse tipo de log e de relatório.

NOTE

As definições de configuração de filtros que você salvar ficam disponíveis somente na sua conta de usuário.
Outros usuários com privilégios de relatório não podem acessar as configurações que você salvar.

Para obter mais informações, consulte:

Como editar o filtro usado para um relatório agendado

Você pode excluir qualquer configuração de relatório que criar. Quando excluir uma configuração, o relatório não estará
mais disponível. O nome da configuração padrão do relatório aparecerá na caixa de listagem Usar relatório salvo e a
tela será preenchida novamente com as configurações padrão.

NOTE

Se você excluir um administrador do servidor de gerenciamento, você terá a opção de salvar os relatórios
que forem criados pelo administrador excluído. A posse dos relatórios é alterada, bem como os nomes dos
relatórios. O nome novo do relatório está no formato "OriginalName('AdminName')". Por exemplo, um
relatório criado pelo administrador JSmith, chamado de Monday_risk_reports, seria renomeado para
Monday_risk_reports(JSmith).

Para obter mais informações, consulte:

Sobre contas de administrador e direitos de acesso

Para salvar um relatório personalizado
1. No console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios rápidos, selecione um tipo de relatório da caixa de listagem.

3. Altere quaisquer configurações básicas ou adicionais do relatório.

No 12.1.x, a opção Configurações adicionais é Config. avançadas.

4. Clique em Salvar filtro.

5. Na caixa de texto Nome do filtro, digite um nome descritivo para o filtro de relatório. Apenas os 32 primeiros
caracteres do nome que você der serão exibidos quando o filtro for adicionada à lista Utilizar um filtro salvo.

6. Clique em OK.

7. Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, clique em OK.

Depois que um filtro é salvo, ele é exibido na caixa de listagem Utilizar um filtro salvo dos relatórios e logs
associados.

Como executar relatórios agendados
Os relatórios agendados são os relatórios executados automaticamente com base no agendamento que você configurar.
Os relatórios agendados são enviados por e-mail aos destinatários; portanto, você deve incluir o endereço de e-mail de
pelo menos um destinatário. Após a execução de um relatório, o mesmo é enviado aos destinatários definidos, como um
arquivo .mht anexo.
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Os dados exibidos nos relatórios agendados são atualizados no banco de dados de hora em hora. Quando o servidor de
gerenciamento enviar um relatório agendado por e-mail, os dados no relatório serão os que foram atualizados na última
hora.

Os outros relatórios que contêm dados em função do tempo são atualizados no banco de dados com base no intervalo
de upload configurado para os logs do cliente.Consulte:

Como especificar o tamanho do log do cliente e de quais logs fazer upload para o servidor de gerenciamento

NOTE

Se você tiver vários servidores em um site que compartilha um banco de dados, apenas o servidor instalado
primeiramente executará os relatórios agendados para o site. Esse padrão assegura que nenhum dos
servidores no site executará as mesmas verificações agendadas simultaneamente. Se você deseja designar um
servidor diferente para execução dos relatórios agendados, pode configurar essa opção nas propriedades do
site local.

Para executar relatórios agendados
1. No console, clique em Relatórios.

2. Na guia Relatórios agendados, clique em Adicionar.

3. Na caixa de texto Nome de relatório, digite um nome descritivo e, se desejar, uma descrição mais detalhada.

Embora seja possível colar mais do que 255 caracteres na caixa de texto da descrição, apenas 255 serão salvos.

4. Se você não quiser que esse relatório seja executado até a próxima vez, desmarque a caixa de seleção Ativar este
relatório agendado.

5. Selecione o tipo de relatório que deseja agendar na caixa de listagem.

6. Selecione o nome do relatório específico que deseja agendar na caixa de listagem.

7. Selecione o nome do filtro salvo que deseja usar na caixa de listagem.

8. Na caixa de texto Executar a cada, selecione o intervalo de tempo em que você deseja enviar por email o relatório
(horas, dias, semanas, meses). Então, digite o valor do intervalo de tempo selecionado. Por exemplo, se você deseja
que o relatório seja enviado a você um dia sim, um dia não, selecione dias e digite 2.

9. Na caixa de texto Iniciar após, digite a data ou clique no ícone do calendário e selecione a data em que deseja iniciar
a execução dos relatórios. Então, selecione a hora e os minutos nas caixas de listagem.

10. Em Destinatários do relatório, digite um ou mais endereços de email separados por vírgulas.

Você já deverá ter configurado as propriedades do servidor de e-mails para que as notificações por e-mail funcionem.

11. Clique em OK.

Como editar o filtro usado para um relatório agendado
Você pode alterar as configurações de qualquer relatório que já esteja agendado. Na próxima vez em que o relatório
for executado, ele usará as novas configurações de filtro. Você também pode criar relatórios agendados adicionais, que
podem ter como base um filtro de relatório salvo anteriormente.

O armazenamento do filtro baseia-se, em parte, no criador, para que não ocorram problemas quando dois usuários
diferentes criam um filtro com o mesmo nome. Entretanto, um usuário individual ou dois usuários que fizeram logon na
conta padrão do administrador não deverão criar filtros com o mesmo nome.

Se os usuários criarem filtros com o mesmo nome, poderá ocorrer um conflito sob duas condições:

• Dois usuários fazem logon na conta padrão do administrador em sites diferentes e os dois criam um filtro com o
mesmo nome.

• Um usuário cria um filtro, faz logon em um site diferente e cria imediatamente um filtro com o mesmo nome.
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Se uma das condições ocorrer antes da replicação do site, o usuário verá em seguida dois filtros com o mesmo nome na
lista de filtros. Somente um dos filtros poderá ser utilizado. Se esse problema ocorrer, a prática recomendada será excluir
o filtro utilizável e recriá-lo com um nome diferente. Ao excluir o filtro utilizável, você também excluirá o filtro inutilizável.

Para obter mais informações, consulte:

Como salvar relatórios personalizados

NOTE

Quando você associar um filtro salvo a um relatório agendado, certifique-se de que o filtro não contenha datas
personalizadas. Se o filtro especificar uma data personalizada, você obterá o mesmo relatório cada vez que ele
for executado.

Para obter mais informações, consulte:

Como executar relatórios agendados

Para editar o filtro usado para um relatório agendado
1. No console, clique em Relatórios.

2. Clique em Relatórios agendados.

3. Na lista de relatórios, clique no relatório agendado que deseja editar.

4. Clique em Editar filtro.

5. Faça as alterações que desejar no filtro.

6. Clique em Salvar filtro.

Se desejar manter o filtro original do relatório, dê um novo nome a esse filtro editado.

7. Clique em OK.

8. Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, clique em OK.

Como imprimir e salvar a cópia de um relatório
Você pode imprimir um relatório ou salvar uma cópia de um relatório rápido. Não é possível imprimir relatórios
agendados. Um arquivo salvo ou um relatório impresso fornece uma captura de imagem dos atuais dados no banco de
dados da geração de relatórios para que você possa manter um log do histórico.

NOTE

O Internet Explorer não imprime as cores e imagens do segundo plano por padrão. Se a opção de impressão
estiver desativada, o relatório impresso poderá parecer diferente do relatório criado por você. Você pode alterar
as configurações no navegador para imprimir as cores e imagens do segundo plano.

Para obter mais informações, consulte:

Como executar e personalizar relatórios rápidos

Ao salvar um relatório, você salva uma captura de imagem do ambiente de segurança com base nos dados atuais no
banco de dados de relatórios. Se executar o mesmo relatório em outro momento, com base na mesma configuração de
filtro, o novo relatório mostrará outros dados.

Como imprimir e salvar uma cópia de um relatório
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1. Para imprimir uma cópia de um relatório, na janela do relatório, clique em Imprimir.

2. Na caixa de diálogo Impressão, selecione a impressora desejada e, se necessário, clique em Imprimir.

3. Para salvar uma cópia de um relatório, na janela do relatório, clique em Salvar.

4. Na caixa de diálogo Download do arquivo, clique em Salvar.

5. Na caixa de diálogo Salvar como, na caixa de seleção Salvar em, procure o local no qual deseja salvar o arquivo.

6. Na caixa de listagem Nome do arquivo, altere o nome padrão do arquivo, se desejar.

7. Clique em Salvar.

O relatório é salvo no formato de arquivo morto MHTML da página da Web no local que você selecionou.

8. Na caixa de diálogo Download concluído, clique em Fechar.

Exibição de logs
Você pode gerar uma lista de eventos para exibir dos logs baseados em uma coleção de configurações de filtro
selecionadas por você.

NOTE

Se forem gerados erros no banco de dados ao exibir os logs que incluem uma grande quantidade de dados,
você poderá alterar os parâmetros do tempo limite do banco de dados.

Se surgirem erros CGI ou de processos concluídos, convém alterar outros parâmetros do tempo limite.

Para obter mais informações, consulte:

Como alterar parâmetros de tempo limite na verificação de relatórios e logs

Relatórios e logs são sempre exibidos no idioma em que o servidor de gerenciamento foi instalado. Para exibi-los
quando você usar um console remoto do Symantec Endpoint Protection Manager ou navegador, você deverá ter a fonte
apropriada instalada no computador usado.Consulte:

• Sobre os tipos de logs do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como salvar e excluir logs personalizados usando-se filtros

Para exibir logs
1. No console, clique em Monitores.

2. Na guia Logs, da caixa de listagem Tipo de log, selecione o tipo de log que você deseja exibir.

3. Para alguns tipos de logs, a caixa de listagem Conteúdo do log é exibida. Se for exibida, selecione o conteúdo do
log que você deseja exibir.

4. Na caixa de listagem Usar filtro salvo, selecione um filtro salvo ou use o valor Padrão.

5. Selecione uma hora da caixa de listagem Intervalo de tempo ou use o valor padrão. Se você selecionar Definir
datas específicas, então defina a data ou datas e a hora das entradas que você deseja exibir.

6. Clique em Configurações adicionais para limitar o número de entradas que você deseja exibir.

Você também pode definir quaisquer outras Configurações adicionais disponíveis para o tipo de log selecionado.

No 12.1.x, a opção Configurações adicionais é Config. avançadas.

NOTE

Os campos de opções de filtro que aceitam caracteres curinga e pesquisam correspondências não
diferenciam maiúsculas de minúsculas. O asterisco ASCII é o único que pode ser usado como um caractere
curinga.

 553



 

7. Clique em Exibir log.

Também é possível clicar em Salvar filtro para salvar a configuração do filtro para gerar a mesma exibição de log em
outro momento.

Sobre os tipos de logs do Symantec Endpoint Protection Manager
Os logs contêm registros sobre alterações na configuração do cliente, atividades relativas à segurança e erros. Estes
logs são denominados eventos. Os logs exibem esses eventos com todas as informações adicionais relevantes. As
atividades relativas à segurança incluem as informações sobre detecções de vírus, status do computador e tráfego de
entrada e saída do computador-cliente.

Os logs são um método importante de rastrear as atividades do computador-cliente e a interação com outros
computadores e redes. Você pode usar estes dados para analisar o status geral de segurança da rede e modificar a
proteção nos computadores-cliente. Você pode acompanhar as tendências que se relacionam aos vírus, aos riscos à
segurança e aos ataques. Se o mesmo computador for usado por várias pessoas, você poderá identificar qual delas
introduz os riscos e, assim, ajudá-la a usar precauções mais eficientes.

Você pode exibir os dados de log na guia Logs da página Monitores.

O servidor de gerenciamento faz upload regularmente das informações nos logs dos clientes ao servidor de
gerenciamento. Você pode exibir estas informações nos logs ou nos relatórios. Como os relatórios são estáticos, e eles
não contêm tantos detalhes como os logs, talvez você prefira monitorar a rede com os logs.

Além de usar os logs para monitorar sua rede, você poderá tomar as seguintes ações dos vários logs:

• Executar comandos nos computadores-cliente. Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console

• Adicionar diversos tipos de exceções. Consulte:
Como criar exceções de eventos de log

• Excluir arquivos da Quarentena. Consulte:
Para gerenciar arquivos em quarentena no computador

A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de conteúdo que é possível exibir e as ações que podem ser executadas
em cada log.
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Table 174: Tipos de log

Tipo de log Conteúdos e ações

Auditoria O Log de auditoria contém informações sobre atividade de modificação de política.
As informações disponíveis incluem a hora e o tipo de evento; a política modificada; o domínio, local e
nome de usuário envolvido, e uma descrição.
Nenhuma ação está associada a esse log.
Para obter mais informações, consulte:
Log de auditoria e relatórios rápidos

Controle de
dispositivos e
aplicativos

Os logs do Controle de aplicativos e do Controle de dispositivos contêm informações sobre eventos em
que algum tipo de comportamento foi bloqueado.
Os seguintes logs do Controle de dispositivos e aplicativos estão disponíveis:
• Controle de aplicativos, que inclui informações sobre a Proteção contra adulterações.
• Controle de dispositivos
A informações disponíveis incluem o horário em que o evento ocorreu, a ação tomada, além do domínio e
do computador envolvidos. Também são incluídos o usuário envolvido, a gravidade, a regra envolvida, o
processo do chamador e o destino.
Você pode criar um controle de aplicativos ou uma exceção da proteção contra adulterações do log de
controle de aplicativos.
Para obter mais informações, consulte:
• Como especificar como o Symantec Endpoint Protection controla aplicativos monitorados em clientes

Windows
• Relatórios rápidos e logs do Controle de dispositivos e aplicativos

Conformidade Os logs de conformidade contêm informações sobre a integridade do host do cliente.
Nenhuma ação está associada a esses logs.
Para obter mais informações, consulte:
Log de conformidade e relatório rápido

Status do computador O Log de status do computador contém informações sobre o status operacional em tempo real dos
computadores-cliente na rede.
As informações disponíveis incluem o nome do computador, o endereço IP, o status de infectado, as
tecnologias de proteção, o status do Auto-Protect, as versões e as datas de definições. Também são
incluídos o usuário, o horário da última verificação, a política, o grupo, o domínio e o status de reinício
necessário.
Nesse log, também é possível limpar o status infectado dos computadores.

Note: Este log contém informações que são coletadas dos clientes Windows e Mac.

Para obter mais informações, consulte:
Relatórios e logs de status do computador

Deception O log do Deception contém informações sobre qualquer atividade que os clientes enviam de volta ao
Symantec Endpoint Protection Manager como resultado da atividade de um fraudador.
O Deception é um conjunto de ferramentas que você usa para apresentar a um invasor em potencial o que
parece ser dados desejáveis e um vetor de ataque. Use essas ferramentas para detectar e interromper
rapidamente tentativas de infiltração. O arquivo de Ajuda e as ferramentas do Deception estão localizados
na pasta /Tools/Deception do arquivo de instalação.
Para obter mais informações, consulte:
Monitores: guia Resumo
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Tipo de log Conteúdos e ações

Redução de exploração
de rede e host

Os logs de mitigação de explorações do host e da rede contêm informações sobre a prevenção contra
intrusões, o firewall e a mitigação de explorações da memória.
Os logs contêm informações sobre ataques ao firewall e sobre a prevenção contra intrusões. São
disponibilizadas informações sobre ataques de negação de serviço, verificação de portas e mudanças
efetuadas em arquivos executáveis. Os logs também contêm informações sobre conexões efetuadas
por meio do firewall (tráfego) e os pacotes de dados que passam por ele. Esses logs contêm ainda
algumas das mudanças operacionais que são efetuadas nos computadores, como aplicativos de rede e
configuração de software.
Para obter mais informações, consulte:
Logs e relatórios rápidos de Mitigação de explorações do host e da rede

SONAR O log do SONAR contém informações sobre as ameaças que foram detectadas durante a verificação
de ameaças do SONAR. Estas são verificações em tempo real que detectam aplicativos potencialmente
maliciosos quando são executados em seu computador cliente.
As informações incluem itens como a hora da ocorrência, a ação real do evento, o nome de usuário, o
domínio da Web, o aplicativo, o tipo de aplicativo, o arquivo e o caminho.
Para obter mais informações, consulte:
• Logs do SONAR
• Sobre o SONAR

Risco O Log de riscos contém informações sobre eventos de risco. As informações disponíveis incluem a hora
do evento, a ação real do evento, o nome de usuário, o computador e domínio, a fonte e o nome do risco,
a contagem, o arquivo e o caminho.
Para obter mais informações, consulte:
Relatórios rápidos e logs de risco

Verificar O log de verificações contém informações sobre a atividade da verificação de vírus e spyware dos clientes
Windows e Mac.
As informações disponíveis incluem itens como o início da verificação, computador, endereço IP, status,
duração, detecções, verificados, omitidos e domínio.
Nenhuma ação está associada a esses logs.
Para obter mais informações, consulte:
Relatórios rápidos e logs de verificação

Sistema Os logs do sistema contêm informações sobre eventos, como quando um serviço é iniciado ou
interrompido. 
Nenhuma ação está associada a esses logs.
Para obter mais informações, consulte:
Relatórios rápidos e logs do sistema

Como salvar e excluir logs personalizados usando-se filtros
Você pode gerar filtros personalizados usando Configurações básicas e Configurações adicionais para alterar as
informações que deseja visualizar. É possível salvar as configurações de filtro para o banco de dados a fim de gerar
novamente a mesma exibição no futuro. Quando você salva as configurações, elas são salvas no banco de dados. O
nome do filtro aparece na caixa de listagem Utilizar um filtro salvo para esse tipo de log e relatório.

No 12.1.x, a opção Configurações adicionais é Config. avançadas.

NOTE

Se selecionar Últimas 24 como o intervalo de tempo de um filtro de log, o intervalo de tempo de 24 horas
começará quando você selecionar o filtro. Se você atualizar a página, o início do intervalo de 24 horas não será
redefinido. Se você selecionar o filtro e aguardar para exibir um log, o intervalo de tempo começará quando
você selecionar o filtro. Ele não começa quando você exibe o log. 
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Se você deseja verificar se o intervalo de últimas 24 horas começa agora, selecione um intervalo de tempo
diferente e selecione novamente Últimas 24 horas.

Como salvar e excluir logs personalizados usando filtros
1. Para salvar um log personalizado usando um filtro, na janela principal, clique em Monitores.

2. Na guia Logs, selecione o tipo de exibição de log para o qual deseja configurar o filtro na caixa de listagem Tipo de
log.

3. Para alguns tipos de logs, a caixa de listagem Conteúdo do log é exibida. Se ela for exibida, selecione o conteúdo
do log para o qual deseja configurar o filtro.

4. Na caixa de listagem Utilizar um filtro salvo, selecione o filtro do qual você deseja começar. Por exemplo, selecione
o filtro padrão.

5. Em Quais configurações de filtro você gostaria de usar?, clique em Configurações adicionais.

No 12.1.x, a opção Configurações adicionais é Config. avançadas.

6. Altere quaisquer configurações.

7. Clique em Salvar filtro.

8. Na caixa de diálogo exibida, na caixa Nome do filtro, digite o nome que você deseja usar para essa configuração de
filtro de log. Somente os primeiros 32 caracteres do nome são exibidos quando o filtro salvo é adicionado à lista de
filtros.

9. Clique em OK e o novo nome do filtro será adicionado à caixa de listagem Utilizar um filtro salvo.

10. Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, clique em OK.

11. Para excluir um filtro salvo, na caixa de listagem Usar um filtro salvo, selecione o nome do filtro de log que você
deseja excluir.

12. Ao lado do caixa de listagem Utilizar um filtro salvo, clique no ícone Excluir.

13. Quando solicitado a confirmar se deseja excluir o filtro, clique em Sim.

Exibição de logs de outros sites
Se desejar exibir os logs de um outro site, você deve fazer logon em um servidor no site remoto do console do Symantec
Endpoint Protection Manager. Se você tiver uma conta em um servidor no site remoto, poderá fazer logon remotamente e
exibir os logs desse site.

Se você tiver configurado parceiros de replicação, poderá escolher que todos os logs dos parceiros de replicação sejam
copiados para o parceiro local e vice-versa. Se escolher replicar logs, por padrão você verá as informações tanto do
seu site como dos sites replicados, ao exibir um log. Se você quiser ver um único site, será preciso filtrar os dados para
limitá-los ao local que deseja exibir. Se escolher replicar logs, certifique-se de ter suficiente espaço em disco para os logs
adicionais em todos os parceiros de replicação.Consulte:

Como instalar um segundo site para a replicação

Para exibir os logs de outro site
1. Abra um navegador da Web.

2. Digite o seguinte texto na caixa de endereço:

http://SEPMServer:9090

Onde SEPMServer é o nome do servidor ou o endereço IP.

O endereço IP pode ser IPv4 ou IPv6. Você deve inserir o endereço IPv6 entre colchetes: http://
[SEPMServer]:9090
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O console faz o download. Você deve fazer logon em um computador que tenha o Java Runtime Environment (JRE)
instalado. Se não estiver instalado, você será solicitado a fazer o download e a instalação. Siga os avisos para
instalar o JRE.

3. Na caixa de diálogo de logon do console, digite o nome de usuário e a senha.

4. Na caixa de texto Servidor, se não for preenchida automaticamente, digite o nome ou o endereço IP do servidor e o
número da porta, 8443, como segue:

http://SEPMServer:8443

5. Clique em Fazer logon.

Para exportar dados para um servidor Syslog
Para aumentar o espaço no banco de dados, é possível configurar o servidor de gerenciamento para enviar os dados de
log a um servidor Syslog.

Quando os dados de log forem exportados para um servidor Syslog, será necessário configurar o servidor Syslog para
receber esses logs.Consulte:

Como exportar dados de log para um arquivo de texto

Para exportar dados de log para um servidor Syslog
1. No console, clique em Administrador.

2. Clique em Servidores.

3. Clique no site local ou remoto do qual você deseja exportar o log.

4. Clique em Configurar log externo.

5. Na guia Geral, na caixa de listagem Frequência de atualização, selecione com que frequência enviar os dados de
log ao arquivo.

6. Na caixa de listagem Servidor mestre de registro em log, selecione o servidor de gerenciamento a quem enviar os
logs.

Se você usar o SQL Server e conectar vários servidores de gerenciamento ao banco de dados, especifique somente
um servidor como Servidor mestre de registro em log.

7. Marque Ativar a transmissão de logs para um servidor Syslog.

8. Forneça as seguintes informações:

• Servidor Syslog
Digite o endereço IP ou nome do domínio do servidor Syslog que você deseja que receba dados de log.

• Porta de destino
Selecione o protocolo a ser usado e digite a porta de destino que o servidor do syslog usa para escutar
mensagens de Syslog.

• Recurso de log
Digite o número do recurso de log que você deseja que o arquivo de configuração Syslog use ou use o padrão. Os
valores válidos variam de 0 a 23.

9. Na guia Filtro de log, marque os logs a exportar.

10. Clique em OK.

Como exportar dados de log para um arquivo de texto
Quando você exporta dados dos logs para um arquivo de texto, os arquivos são colocados por padrão em uma pasta.
Por padrão, o caminho dessa pasta é C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
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Manager\data\dump. As entradas são colocadas em um arquivo .tmp até que os logs sejam transferidos para o arquivo
de texto.

NOTE

Não é possível restaurar o banco de dados usando os dados do log exportados.

A tabela a seguir mostra a correspondência dos tipos de dado de log com os nomes dos arquivos de dados de log
exportados. Os nomes dos logs não correspondem diretamente aos nomes dos logs usados na guia Logs da página
Monitores.

Table 175: Nomes de arquivos de texto de log para o Symantec Endpoint Protection

Dados do log Nome do arquivo de texto

Administração do servidor scm_admin.log
Controle de dispositivos e
aplicativos

agt_behavior.log

Cliente do servidor scm_agent_act.log
Política do servidor scm_policy.log
Sistema do servidor scm_system.log
Pacote do cliente agt_packet.log
Ameaça proativa do cliente agt_proactive.log
Risco do cliente agt_risk.log
Verificação do cliente agt_scan.log
Segurança do cliente agt_security.log
Sistema do cliente agt_system.log
Tráfego do cliente agt_traffic.log

NOTE

Ao exportar para um arquivo de texto, o número de logs exportados pode ser diferente do número estabelecido
na caixa de diálogo Log externo. Essa situação ocorre quando o servidor de gerenciamento é reiniciado.
Após reiniciar o servidor de gerenciamento, a contagem de entrada de log retorna a zero, mas podem já
existir entradas nos arquivos de log temporários. Nessa situação, o primeiro arquivo *.log de cada tipo que
é gerado após a reinicialização contém mais entradas que o valor especificado. Qualquer arquivo de log
subsequentemente exportado contém o número correto de entradas.

Para exportar dados do log para um arquivo de texto
1. No console, clique em Administrador.

2. Clique em Servidores.

3. Clique no site local ou remoto para o qual você deseja configurar o log externo.

4. Clique em Configurar log externo.

5. Na guia Geral, selecione com que frequência você deseja que os dados de log sejam enviados ao arquivo.

6. Na caixa de listagem Servidor mestre de registro em log, selecione o servidor ao qual você deseja enviar os logs.

Caso você use o Microsoft SQL com mais de um servidor de gerenciamento conectado ao banco de dados, apenas
um deles precisará ser um servidor mestre de log.
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7. Selecione Exportar logs para um arquivo de despejo.

8. Se necessário, selecione Limitar os registros de arquivo de despejo e digite um número de entradas que deseja
enviar por vez ao arquivo de texto.

9. Na guia Filtro de log, selecione todos os logs que deseja enviar para os arquivos de texto.

Se o tipo de log selecionado permitir selecionar o nível de gravidade, selecione os níveis de gravidade que você
deseja exportar.

10. Clique em OK.

Como configurar um servidor de failover para registro em log externo
O Symantec Endpoint Protection Manager atua como um servidor mestre de registro em log para encaminhar os
logs para o servidor Syslog. Da versão 14.3 em diante, passou a ser possível configurar um segundo servidor de
gerenciamento para atuar como um servidor de failover para o principal. Se o servidor de gerenciamento principal ficar
offline, o segundo servidor de gerenciamento assumirá e encaminhará os logs para o servidor do Syslog. Quando o
servidor de gerenciamento principal voltar a ficar online, ele continuará encaminhando os logs.

Para configurar um servidor de failover para registro em log externo

1. No console, clique em Admin > Servidores, selecione o site e clique em Configurar registro em log externo.
2. Na guia Geral, na lista suspensa Servidor mestre de log, selecione o servidor de gerenciamento principal para o

qual você deseja enviar os logs.
Se o servidor principal for desativado, o próximo servidor de gerenciamento da lista será ativado. Os servidores de
gerenciamento são relacionados na lista de prioridades do servidor de relatórios na guia Admin > Servidores >
Editar propriedades do site > Geral. 

3. Clique em OK.

Mais informações

Como instalar um servidor de gerenciamento para failover e balanceamento de carga

Para gerenciar notificações
As notificações alertam os administradores e os usuários de computadores sobre possíveis problemas de segurança.

Alguns tipos de notificação contêm os valores padrão quando você as configura. Essas orientações oferecem razoáveis
pontos de partida, dependendo do tamanho do seu ambiente, mas podem precisar de ajustes. Pode ser necessário o
método de tentativa e erro para encontrar o correto equilíbrio entre muitas ou poucas notificações para seu ambiente.
Configure o limite em um nível inicial e espere alguns dias. Após alguns dias, é possível ajustar as configurações das
notificações.

Para detecção de eventos de firewall, riscos à segurança e vírus, digamos que você tenha menos de 100 computadores
em uma rede. Um ponto de partida razoável nessa rede é configurar uma notificação quando dois eventos de risco forem
detectados dentro de um minuto. Se você tiver de 100 a 1.000 computadores, a detecção de cinco eventos de risco
dentro de um minuto pode ser um ponto de partida mais útil.

Gerencie notificações na página Monitores. Você pode usar a página Início para determinar o número de notificações
desconhecidas que precisam de sua atenção.

A tabela a seguir relaciona as tarefas que você pode executar para gerenciar notificações.
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Table 176: Gerenciamento de notificações

Tarefa Descrição

Saiba mais sobre as
notificações

Aprenda como funcionam as notificações.Consulte:
Como funcionam as notificações

Confirme que o
servidor de e-mail está
para configurado para
ativar notificações de e-
mail

As notificações enviadas por e-mail exigem que o Symantec Endpoint Protection Manager e servidor de e-
mail estejam configurados corretamente.Consulte:
Como estabelecer comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email

Verificar notificações
preconfiguradas

Verifique as notificações pré-configuradas fornecidas pelo Symantec Endpoint Protection.Consulte:
O que são os tipos de notificações e quando são enviados?

Exibir notificações
desconhecidas

Exiba e responda a notificações desconhecidas.Consulte:
Como exibir e reconhecer notificações

Configure novas
notificações

Opcionalmente, crie notificações para lembrar você e outros administradores sobre problemas
importantes.Consulte:
• Como configurar notificações do administrador
• Sobre como ativar notificações para clientes remotos

Criar filtros de
notificação

Opcionalmente, crie filtros que para expandir ou limitar a exibição de todas as notificações que foram
acionadas.Consulte:
Como salvar e excluir filtros administrativos de notificação

Como funcionam as notificações
As notificações alertam os administradores e os usuários sobre possíveis problemas de segurança. Por exemplo, uma
notificação pode alertar os administradores sobre uma licença expirada ou uma infecção por vírus.

Os eventos acionam uma notificação. Um novo risco à segurança, uma mudança de hardware em um computador cliente
ou uma expiração de licença de teste podem acionar uma notificação. As ações poderão, ser tomadas pelo sistema
quando uma notificação for acionada. Uma ação pode gravar a notificação em um log, executar um arquivo de lote ou um
arquivo executável ou enviar um email.

NOTE

As notificações de email exigem que as comunicações entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o
servidor de email estejam configuradas corretamente.

Você pode definir um período do amortecedor para notificações. O período do amortecedor especifica quanto tempo
deve passar antes que a condição da notificação seja verificada em busca de dados novos. Quando uma condição
de notificação tiver um período do amortecedor, a notificação será apenas emitida na primeira ocorrência da condição
do acionador nesse período. Por exemplo, suponha que um ataque de vírus em grande escala ocorra e que haja uma
condição de notificação configurada para enviar um email sempre que cinco computadores forem infectados por vírus
na rede. Se você definir um período do agregador de uma hora para essa condição de notificação, o servidor enviará
apenas um email de notificação a cada hora durante o ataque.

NOTE

Se você definir o período Agregador como Nenhum para notificações sobre eventos críticos, certifique-se de
que os clientes possam fazer o upload de eventos críticos imediatamente. A opção Permitir que os clientes
façam imediatamente o upload de eventos críticos está ativada por padrão e configurada na caixa de diálogo
Configurações de comunicações.

Mais informações
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• Como gerenciar notificações
• Como estabelecer comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email
• O que são os tipos de notificações e quando são enviados?
• Como configurar notificações do administrador
• Como exibir e reconhecer notificações

O que são os tipos de notificações e quando são enviados?
O Symantec Endpoint Protection Manager fornece notificações para administradores. Você pode personalizar a maioria
dessas notificações para cumprir com suas necessidades específicas. Por exemplo, é possível adicionar filtros para
limitar uma condição de acionamento apenas para computadores específicos. Ou você pode definir que as notificações
tomem ações específicas quando forem acionadas.

Por padrão, algumas dessas notificações serão ativadas quando você instalar o Symantec Endpoint Protection
Manager. As notificações ativadas por padrão são configuradas para conectarem-se ao servidor e enviar um email aos
administradores do sistema.

Para obter mais informações, consulte:

• Como gerenciar notificações
• Como os upgrades de outra versão afetam as condições de notificação

Table 177: Notificações pré-configuradas

Notificação Descrição

Falha de autenticação Um número configurável de falhas de logon em um período de tempo definido aciona a notificação de
Falha de autenticação. Você pode definir o número de falhas de logon e o período de tempo no qual
devem ocorrer para que a notificação seja acionada.

Lista de clientes alterada Esta notificação será acionada quando houver uma mudança na lista existente de clientes. Essa
condição de notificação está ativada por padrão.
As mudanças na lista de clientes podem incluir:
• A adição de um cliente
• Uma mudança no nome de um cliente
• A exclusão de um cliente
• Uma mudança no hardware de um cliente
• Uma mudança no status Detector não gerenciado de um cliente
• Uma alteração no modo do cliente

Alerta de segurança do
cliente

Esta notificação será acionada com qualquer um dos seguintes eventos de segurança:
• Eventos de conformidade
• Eventos da Mitigação de explorações do host e da rede
• Eventos de tráfego
• Eventos do pacote
• Eventos de controle de dispositivos
• Eventos do controle de aplicativos
Você pode modificar essa notificação para especificar o tipo, a gravidade e a frequência de eventos
que determinam quando essas notificações são acionadas.
Alguns desses tipos de ocorrências também requerem o registro em log na política associada.

Note: Se você definir o período de espera da notificação como Nenhum, deverá certificar-se de
que os clientes poderão fazer o upload de eventos críticos imediatamente. A opção Permitir que os
clientes façam imediatamente o upload de eventos críticos está ativada por padrão e configurada
na caixa de diálogo Configurações de comunicações.
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Notificação Descrição

Detecção de fraudes Quando o invasor tenta tocar ou modificar um fraudador, as ferramentas do Deception registram um
evento. Uma notificação é acionada quando:
• Um invasor passa pelas defesas do cliente.
• O invasor recupera as informações sobre o computador cliente.
• O invasor tenta usar o computador-cliente em ataques adicionais na rede corporativa.

Conteúdo de proteção de
download desatualizado

Alerta os administradores sobre o conteúdo desatualizado da proteção de download. Você pode
especificar a idade em que as definições acionam a notificação.

Alerta de consulta de
reputação do arquivo

Alerta os administradores quando um arquivo é enviado à Symantec para uma verificação de
reputação. SONAR e Download Insight usam consultas de reputação do arquivo e enviam arquivos à
Symantec automaticamente.
A notificação Detecção de reputação do arquivo está ativada por padrão.

Aplicativo forçado
detectado

Esta notificação será acionada quando um aplicativo na lista de aplicativos comerciais for detectado
ou quando um aplicativo na lista de aplicativos monitorados pelo administrador for detectado.

Assinatura IPS
desatualizada

Alerta os administradores sobre assinaturas IPS desatualizadas. Você pode especificar a idade em
que as definições acionam a notificação.

Problema com
licenciamento

Expiração da licença paga
Esta notificação alerta administradores e, opcionalmente, parceiros sobre licenças pagas que
expiraram ou que estão para expirar.
Essa notificação está ativada por padrão.
Implementação excessiva
Esta notificação alerta administradores e, opcionalmente, parceiros sobre licenças pagas
implementadas excessivamente.
Essa notificação está ativada por padrão.
Vencimento da licença de teste
Esta notificação alerta os administradores sobre licenças de teste expiradas e as licenças de teste
que devem expirar em 60, 30 e 7 dias.
Essa notificação será ativada por padrão se houver uma licença de teste. Ela não será ativada por
padrão se sua licença estiver vencida devido a um upgrade ou se tiver sido paga.

Detecção da mitigação de
explorações da memória

Essa notificação é disparada quando uma tentativa de exploração em uma vulnerabilidade conhecida
ou desconhecida é detectada.

Alerta de carga da rede:
pedido de definição
completa de vírus e
spyware

Alerta os administradores quando clientes demais pedem um conjunto de definições completo e sobre
possíveis problemas de largura de banda da rede.
Essa notificação está ativada por padrão.

Novo aplicativo
reconhecido

Esta notificação será acionada quando a aprendizagem de aplicativo detectar um novo aplicativo.

Novo risco detectado Esta notificação sempre será acionada quando as verificações de vírus e spyware detectarem um
risco novo.

Note: Se você definir o período de espera da notificação como Nenhum, deverá certificar-se de
que os clientes poderão fazer o upload de eventos críticos imediatamente. A opção Permitir que os
clientes façam imediatamente o upload de eventos críticos está ativada por padrão e configurada na
caixa de diálogo Configurações de comunicações.
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Notificação Descrição

Novo pacote de software Esta notificação será acionada quando for feito o download de um novo pacote de software ou o
seguinte ocorrer:
• O LiveUpdate faz o download de um pacote de cliente.
• É realizado o upgrade do servidor de gerenciamento.
• O console importa manualmente pacotes de cliente.
• O LiveUpdate tem novas definições de segurança ou o conteúdo do mecanismo.
Você pode especificar se a notificação é acionada apenas pelas novas definições de segurança,
apenas por novos pacotes de cliente ou ambos.
Essa notificação está ativada por padrão.

Novo download permitido
pelo usuário

Esta notificação será acionada quando um computador-cliente permitir um aplicativo detectado pelo
Download Insight. Um administrador pode usar essa informação para ajudar a avaliar se o aplicativo
deve ser permitido ou bloqueado.

Power Eraser recomendado Alerta os administradores quando uma verificação regular não pode reparar uma infecção, assim, os
administradores podem usar o Power Eraser.
Essa notificação está ativada por padrão.

Epidemia de risco Essa notificação alerta os administradores sobre epidemias de risco à segurança. Você define o
número e o tipo de ocorrências de riscos novos e o período de tempo no qual devem ocorrer para
acionar a notificação. Os tipos incluem ocorrências em qualquer computador, ocorrências em um
único computador ou ocorrências em computadores distintos.
Essa condição de notificação está ativada por padrão.

Note: Se você definir o período de espera da notificação como Nenhum, deverá certificar-se de
que os clientes poderão fazer o upload de eventos críticos imediatamente. A opção Permitir que os
clientes façam imediatamente o upload de eventos críticos está ativada por padrão e configurada na
caixa de diálogo Configurações de comunicações.

Integridade do servidor Os problemas de integridade do servidor acionam a notificação. A notificação lista o nome do servidor,
o status de integridade, a razão e o mais recente status online/offline.
Essa notificação está ativada por padrão.

Evento com risco único Essa notificação é acionada na detecção de um evento com risco único e fornece detalhes sobre o
risco. Os detalhes incluem o usuário e o computador envolvidos, e as ações executadas pelo servidor
de gerenciamento.

Note: Se você definir o período de espera da notificação como Nenhum, deverá certificar-se de
que os clientes poderão fazer o upload de eventos críticos imediatamente. A opção Permitir que os
clientes façam imediatamente o upload de eventos críticos está ativada por padrão e configurada na
caixa de diálogo Configurações de comunicações.

Def. do SONAR
desatualizadas

Alerta administradores sobre definições de SONAR desatualizadas. Você pode especificar a idade em
que as definições acionam a notificação.

Evento do sistema Esta notificação será acionada quando ocorrerem determinados eventos do sistema e fornece
o número de tais eventos detectados. Os eventos do sistema incluem atividades do servidor de
gerenciamento, falhas de replicação, backups e erros de sistema.

Computadores não
gerenciados

Esta notificação será acionada quando o servidor de gerenciamento detectar computadores não
gerenciados na rede. A notificação fornece os detalhes incluindo o endereço IP, o endereço MAC e o
sistema operacional de cada computador não gerenciado.

Expiração da licença de
upgrade

Os upgrades das versões anteriores do Symantec Endpoint Protection Manager para a versão atual
recebem uma licença de upgrade. Essa notificação é acionada quando a licença de upgrade estiver
prestes a expirar.
Essa notificação aparece apenas depois de um upgrade.

Definição de vírus
desatualizada

Alerta administradores sobre definições de vírus desatualizadas. Você pode especificar a idade em
que as definições acionam a notificação.
Essa notificação está ativada por padrão.
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Sobre notificações do parceiro
Quando o servidor de gerenciamento detectar que os clientes pagaram as licenças que estão para expirar ou que
expiraram, uma notificação poderá ser enviada para o administrador do sistema. De maneira semelhante, o servidor
de gerenciamento poderá enviar uma notificação para o administrador quando detectar que as licenças foram
implementadas em excesso.

Porém, em ambos os casos, a resolução do problema pode exigir a compra de novas licenças ou renovações. Em muitas
instalações o administrador do servidor pode não ter a autoridade para fazer tais compras, mas confia em um parceiro da
Symantec para executar esta tarefa.

O servidor de gerenciamento fornece a capacidade de manter as informações de contato para o parceiro. Estas
informações poderão ser fornecidas quando o servidor for instalado. O administrador do sistema também pode fornecer
ou editar as informações do parceiro a qualquer momento após a instalação no painel Licenças do console.

Quando as informações de contato do parceiro estiverem disponíveis ao servidor de gerenciamento, as notificações
relacionadas às licenças pagas e as notificações de licença implementadas em excesso serão enviadas
automaticamente ao administrador e ao parceiro.

O que são os tipos de notificações e quando são enviados?

Estabelecimento de comunicação entre o servidor de gerenciamento e
os servidores de e-mail
Para que o servidor de gerenciamento envie notificações de email automáticas, é necessário configurar a conexão entre
o servidor de gerenciamento e o servidor de email. Consulte:

Como gerenciar notificações

Para estabelecer a comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email
1. No console, clique em Administrador e, em seguida, em Servidores.

2. Em Servidores, selecione o servidor de gerenciamento para o qual você deseja estabelecer uma conexão ao
servidor de emails.

3. Em Tarefas, clique em Editar as propriedades do servidor.

4. Na caixa de diálogo Propriedades do servidor, clique na guia Servidor de emails.

5. Digite as configurações do servidor de e-mail.

Para obter detalhes sobre a configuração de opções nessa caixa de diálogo, clique em Ajuda.

6. Clique em OK.

Mais informações

Falha no envio de mensagens de email de teste no console do Endpoint Protection Manager

Exibição e reconhecimento de notificações
Você pode exibir notificações não confirmadas ou todas as notificações. Você pode reconhecer uma notificação não
confirmada. Você pode exibir todas as condições de notificação que estão configuradas atualmente no console.

O painel Status de segurança na página Início indica o número de notificações não confirmadas que ocorreram durante
as últimas 24 horas.

Para obter mais informações, consulte:

 565

http://entced.symantec.com/entt?product=sep&version=14&language=english&module=console&error=err_mscw_mailserver&build=symantec_ent


 

Como gerenciar notificações

Como exibir e confirmar notificações
1. Para exibir notificações recentes não confirmadas, no console, clique em Início.

2. Na página Início, no painel Status de segurança, clique em Visualizar notificações.

Uma lista de notificações recentes aparece não confirmadas aparece na guia Notificações.

3. Opcionalmente, na lista de notificações, na coluna Relatório, clique no ícone do documento, se existir.

O relatório da notificação é exibido em uma janela separada do navegador. Se não houver um ícone de documento,
todas as informações sobre a notificação aparecerão na coluna Mensagem, na lista de notificações.

4. Para exibir todas as notificações, no console, clique em Monitores e clique na guia Notificações.

5. Opcionalmente, na guia Notificações, do menu Utilizar um filtro salvo, selecione um filtro salvo. Consulte:

Como salvar e excluir filtros administrativos de notificação

6. Opcionalmente, na guia Notificações, do menu Intervalo de tempo, selecione um intervalo de tempo.

7. Na guia Notificações, clique em Exibir notificações.

8. Para confirmar uma notificação, exiba as notificações.

9. Na guia Notificações, na lista de notificações, na coluna Conf, clique no ícone vermelho para reconhecer a
notificação.

10. Para exibir todas as condições de notificação configuradas, no console, clique em Monitores.

11. Na página Monitores, na guia Notificações, clique em Condições de notificação.

Todas as condições de notificações configuradas no console são mostradas. Você pode filtrar a lista selecionando um
tipo de notificação no menu Mostrar tipos de notificações.

Como salvar e excluir filtros administrativos de notificação
Você pode usar filtros para expandir ou limitar a exibição de notificações administrativas no console. Você pode salvar
filtros novos e excluir filtros previamente salvos.

Para obter mais informações, consulte:

• Como exibir e reconhecer notificações
• Como gerenciar notificações

Você pode criar um filtro salvo que use qualquer combinação dos seguintes critérios:

• Intervalo de tempo
• Status de confirmação
• Tipo de notificação
• Criado por
• Nome da notificação

Por exemplo, é possível criar um filtro que exiba apenas as notificações de epidemia de riscos não confirmadas
publicadas nas últimas 24 horas.

Como salvar e excluir filtros de notificação administrativa
1. Para adicionar um filtro de notificação, no console, clique em Monitores.

2. Na página Monitores, na guia Notificações, clique em Configurações adicionais.

No 12.1.x, a opção Configurações adicionais é Config. avançadas.
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3. No cabeçalho Quais configurações de filtro você deseja usar?, defina os critérios do filtro.

4. Clique em Salvar filtro.

5. Na guia Notificações, na caixa Nome do filtro, digite o nome de um filtro e clique em OK.

6. Para excluir um filtro de notificação salvo, no console, clique em Monitores.

7. A página Monitores, na guia Notificações, no menu Utilizar um filtro salvo escolha um filtro.

8. À direita do menu Utilizar um filtro salvo, clique no ícone de X.

9. Na caixa de diálogo Excluir filtro, clique em Sim.

Configuração de notificações do administrador
Você pode configurar as notificações para alertarem você e outros administradores quando tipos específicos de eventos
ocorrerem. Você também pode adicionar as condições que acionam notificações para lembrá-lo de executar tarefas
importantes. Por exemplo, é possível adicionar uma condição de notificação para informá-lo quando uma licença tiver
expirado ou quando um risco à segurança for detectado.

Quando uma notificação é acionada, ela pode executar ações específicas, tais como o seguinte:

• Registrar em log a notificação no banco de dados.
• Enviar um e-mail para um ou mais indivíduos.
• Executar um arquivo de lote.

NOTE

Para enviar notificações por email, é necessário configurar um servidor de email para se comunicar com o
servidor de gerenciamento.

Para obter mais informações, consulte:

Como estabelecer comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email

Escolha a condição de notificação em uma lista de tipos de notificação disponíveis.

Depois de escolher o tipo de notificação, configure-o em seguida da seguinte forma:

Especifique filtros. Nem todos os tipos de notificações fornecem filtros. Quando fornecem, é possível usar os filtros
para limitar as condições que acionam a notificação. Por exemplo, é possível restringir que
uma notificação seja acionada apenas quando os computadores em um grupo específico forem
afetados.

Especifique configurações. Todos os tipos de notificação fornecem configurações, mas as configurações específicas variam
de acordo com o tipo. Por exemplo, uma notificação de risco pode permitir que você especifique
que tipo de verificação acionará a notificação.

Especifique ações. Todos os tipos de notificação fornecem ações que você pode especificar.

NOTE

Se você definir o período Agregador como Nenhum para notificações sobre eventos críticos, certifique-se de
que os clientes possam fazer o upload de eventos críticos imediatamente. As notificações relevantes incluem:
Alerta de segurança do cliente, Evento com risco único, Novo risco detectado e Epidemia de risco. A
opção Permitir que os clientes façam imediatamente o upload de eventos críticos está ativada por padrão e
configurada na caixa de diálogo Configurações de comunicações.

Para configurar uma notificação do administrador
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1. No console, clique em Monitores.

2. Na página Monitores, na guia Notificações, clique em Condições de notificação.

3. Na guia Notificações, clique em Adicionar e, em seguida, clique em um tipo de notificação.

4. Na caixa de diálogo Adicionar condições de notificação, forneça as seguintes informações:

• Na caixa de texto Nome da notificação, digite um nome para identificar a condição de notificação.
• Em Quais configurações de filtro você gostaria de usar?, se estiver presente, especifique as configurações do

filtro para a condição de notificação.
• Em Quais configurações deseja para esta notificação?, especifique as condições que acionam a notificação.
• Em O que deve ocorrer quando esta notificação for acionada?, especifique as ações que são executadas

quando a notificação é acionada.

5. Clique em OK.

Mais informações

• Como gerenciar notificações
• Como exibir e reconhecer notificações

Como os upgrades de outra versão afetam as condições de
notificação
Quando o Symantec Endpoint Protection é instalado em um servidor novo, muitas condições pré-configuradas de
notificação estão ativas por padrão. Um upgrade para o Symantec Endpoint Protection de uma versão anterior, porém,
poderá afetar que as condições de notificação estejam ativas por padrão. Pode também afetar suas configurações
padrão.

As seguintes condições de notificação estão ativas por padrão em uma instalação nova do Symantec Endpoint
Protection:

• Lista de clientes alterada
• Novo software cliente
• Problema com implementação em excesso
• Problema com licença paga
• Epidemia de risco
• Integridade do servidor
• Expiração da licença do trialware
• Definição de vírus desatualizada

Quando um administrador fizer upgrade do software de uma versão anterior, todas as condições existentes de notificação
da versão anterior serão preservadas. Porém, as condições existentes de notificação Novo pacote de software se
tornarão condições de notificação Novo software cliente. A condição Novo software cliente tem duas configurações
que não estão presentes na condição Novo pacote de software: Pacote de cliente e Definições de segurança.
Quando o software receber upgrade, as duas configurações estarão ativas para as condições de notificação deste tipo
que forem preservadas no upgrade. As notificações Novo software cliente que forem condições criadas depois do
upgrade, porém, terão a configuração Pacote de cliente ativa e a configuração Definições de segurança inativa por
padrão.

NOTE

Quando a configuração Definições de segurança na condição de notificação Novo software cliente estiver
ativa, isso poderá causar o envio de um grande número notificações. Esta situação poderá ocorrer quando
houver muitos clientes ou atualizações de definição da segurança agendadas frequentemente. Se você não
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quiser receber notificações frequentes sobre atualizações de definição da segurança, edite a condição de
notificação para desativar a configuração Definições de segurança

Diversas condições da notificação podem ter uma configuração nova que não aparece nas versões anteriores: Enviar
o email aos administradores do sistema. Se essa configuração for nova para uma condição de notificação, ela estará
inativa por padrão para todas as condições existentes desse tipo que sucedam o upgrade.

Quando um tipo padrão de condição de notificação não tiver sido adicionado em uma instalação anterior, essa condição
de notificação será adicionada na instalação com upgrade. Porém, o processo de upgrade não poderá determinar
que condições padrão de notificação teriam sido excluídas deliberadamente pelo administrador na instalação anterior.
Com uma exceção, portanto, todas as configurações seguintes de ação estarão inativas em cada condição padrão
de notificação em uma instalação com upgrade: Enviar email aos administradores do sistema, Registrar em log
a notificação, Executar arquivo de lote e Enviar email para. Quando todas estas quatro ações estiverem inativas,
a condição de notificação não será processada, mesmo que a própria condição esteja presente. Os administradores
podem editar as condições de notificação para ativar algumas ou todas estas configurações.

Nota que a condição de notificação Novo software cliente é uma exceção: ela poderá produzir notificações por padrão
quando for adicionada durante o processo de upgrade. Diferentemente de outras condições de notificação padrão, as
configurações das ações Registrar em log a notificação e Enviar um email aos administradores do sistema estarão
ativas para esta condição.

Se a versão anterior do software não suportar licenças, uma condição de notificação Expiração da licença de upgrade
estará ativa.

Alguns tipos de condição de notificação não estão disponíveis nas versões anteriores do software. Essas condições de
notificação serão ativadas por padrão quando o software receber upgrade. Consulte:

O que são os tipos de notificações e quando são enviados?
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Como gerenciar servidores de gerenciamento, sites e bancos
de dados

Saiba mais sobre a comunicação entre cliente e servidor, execução da recuperação de falhas e configuração de
replicação, sites e failover.

Use esta seção para:

• Configurar a conexão entre o servidor de gerenciamento e o cliente.
• Configurar os servidores de gerenciamento e os certificados.
• Gerenciar o banco de dados.
• Configurar o failover e o balanceamento de carga.
• Gerenciar sites e replicação.
• Executar a recuperação de falhas.

Sobre os tipos de servidores do Symantec Endpoint Protection
As seguintes definições podem ser úteis para entender quando gerenciar servidores:

• Site
Um site consiste em um ou vários servidores de gerenciamento e em um banco de dados situados tipicamente em
conjunto no mesmo local comercial. O site ao qual você está conectado é o site local; portanto, é possível modificá-
lo diretamente. Todos os outros sites, exceto o local, são referidos como sites remotos. Você conecta sites usando a
replicação.Consulte:
Como configurar sites e replicação

• Servidor de gerenciamento
O computador no qual o software do Symantec Endpoint Protection Manager está instalado. É possível criar e atribuir
políticas a diferentes grupos organizacionais através do servidor de gerenciamento. Você pode monitorar clientes,
exibir relatórios, logs e alertas e configurar servidores e contas de administrador. Vários servidores de gerenciamento
em um único site fornecem recursos de failover e balanceamento de carga.Consulte:
Como configurar failover e balanceamento de carga

• Servidor de banco de dados
O banco de dados usado pelo Symantec Endpoint Protection Manager. Há um banco de dados por site, seja o
Microsoft SQL Server Express ou o Microsoft SQL Server.O banco de dados poderá estar no mesmo computador que
o servidor de gerenciamento ou em um computador diferente se você usar um banco de dados do SQL Server.O SQL
Server Express substituiu o banco de dados incorporado na versão 14.3 RU1.Consulte:
Como fazer a manutenção do banco de dados

• Parceiro de replicação
Relação gerada entre os sites para ativar a replicação de dados entre eles.Consulte:
Como configurar sites e replicação

Como exportar e importar configurações do servidor
O arquivo de propriedades do servidor inclui as configurações do servidor para o Symantec Endpoint Protection Manager.
Você pode precisar exportar e importar o arquivo de propriedades do servidor nas seguintes situações:

• Você usa o arquivo de recuperação após desastres para reinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager.
O arquivo de recuperação após desastres não inclui as configurações do servidor. Quando você reinstalar o Symantec
Endpoint Protection Manager, perderá quaisquer configurações padrão do servidor que tenham sido alteradas
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previamente. Você pode usar o arquivo de propriedades exportado do servidor para reimportar as configurações
alteradas do servidor.

• Instale o Symantec Endpoint Protection Manager em um ambiente de teste e mais tarde instale o servidor de
gerenciamento em um ambiente de produção. Você pode importar o arquivo de propriedades exportado do servidor
ao ambiente de produção.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar os servidores do Symantec Endpoint Protection Manager e de terceiros

Como exportar e importar configurações de servidor
1. Para exportar as configurações do servidor, no console, clique em Admin e clique em Servidores.

2. Em Servidores, expanda Site local (site nome_do_site) e depois selecione o servidor de gerenciamento que deseja
exportar.

3. Clique em Exportar propriedades do servidor.

4. Selecione um local onde salvar o arquivo e especifique um nome para o mesmo.

5. Clique em Exportar.

6. Para importar as configurações do servidor, no console, clique em Admin e clique em Servidores.

7. Em Servidores, expanda Site local (site nome_do_site) e selecione em seguida o servidor de gerenciamento para
o qual deseja importar configurações.

8. Clique em Importar propriedades do servidor.

9. Selecione o arquivo que você quer importar e clique em Importar.

10. Clique em Sim.

Para gerenciar os servidores do Symantec Endpoint Protection
Manager e de terceiros
Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para integrar-se com muitos dos diferentes tipos de
servidores em seu ambiente de rede.

Table 178: Gerenciamento do servidor

Tarefa Descrição

Saber mais sobre
servidores

Decida quais os tipos de servidores que você precisa configurar.Consulte:
Sobre os tipos de servidores do Symantec Endpoint Protection

Definir permissões de
comunicação do servidor

Você pode permitir ou negar o acesso ao console remoto. Gerencie o acesso adicionando exceções
baseadas no endereço IP de um único computador ou de um grupo de computadores.Consulte:
Como permitir ou bloquear o acesso aos consoles remotos do Symantec Endpoint Protection Manager

Modificar configurações do
servidor

Para modificar configurações do banco de dados ou restaurar o banco de dados em um computador
diferente, é possível modificar as configurações do servidor.Consulte:
Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

Configurar o servidor de e-
mail

Para trabalhar com um servidor de email específico em sua rede, você precisa configurar o servidor de
email.Consulte:
Como estabelecer comunicação entre o servidor de gerenciamento e os servidores de email

Gerenciar servidores de
diretórios

Você pode integrar o Symantec Endpoint Protection aos servidores de diretório para ajudar a gerenciar
as contas de administrador ou criar unidades organizacionais.Consulte:
Como conectar o Symantec Endpoint Protection Manager a um servidor de diretório
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Tarefa Descrição

Defina configurações de
proxy se você usar um
servidor proxy para se
conectar a servidores do
Symantec LiveUpdate

Para configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para se conectar à Internet através de um
servidor proxy, é necessário configurar a conexão do servidor proxy.Consulte:
Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para se conectar a um servidor proxy a fim
de acessar a internet e fazer o download de conteúdo do Symantec LiveUpdate

Importar ou exportar
propriedades do servidor

Você pode exportar configurações do servidor em um arquivo xml e importar novamente as mesmas
configurações.Consulte:
Como exportar e importar configurações do servidor

Gerenciar certificados de
servidor

O servidor do Symantec Endpoint Protection Manager usa um certificado de servidor para criptografar
dados para a comunicação entre todos os servidores e clientes em uma rede. O servidor identifica e
autentica-se sozinho com um certificado de servidor. Você pode precisar fazer backup, atualizar ou gerar
um certificado de servidor novo.Consulte:
• Sobre certificados de servidor
• Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor
• Como fazer backup de um certificado de servidor
• Como gerar um novo certificado de servidor

Configurar a autenticação
SecurID para um servidor

Se você optar por autenticar as contas de administrador usando o RSA SecurID, deverá também
configurar o servidor de gerenciamento para que ele se comunique com o servidor da RSA.Consulte:
Como usar a autenticação do RSA SecurID com o Symantec Endpoint Protection Manager

Configurar a autenticação
de dois fatores para
o Symantec Endpoint
Protection Manager com o
Symantec VIP

Se você usar o Symantec VIP em seu ambiente para autenticação de dois fatores, você pode ativá-la
para os administradores que usam a autenticação do Symantec Endpoint Protection Manager.
Esse suporte foi adicionado à versão 14.2.
Para obter mais informações, consulte:
Como configurar a autenticação de dois fatores com o Symantec VIP

Mover o servidor para um
computador diferente

Você pode precisar mover o software do servidor de gerenciamento de um computador para outro pelas
seguintes razões:
• Você deve mover o servidor de gerenciamento de um ambiente de teste para um ambiente de

produto.
• O computador no qual o servidor de gerenciamento é executado tem uma falha de hardware.
Você pode mover o software do servidor de gerenciamento das seguintes maneiras:
• Instale o servidor de gerenciamento em outro computador e realize a replicação.Consulte:

Como instalar um segundo site para a replicação
• Instale o servidor de gerenciamento em outro computador usando o arquivo de

recuperação.Consulte:
Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

Iniciar e interromper o
servidor de gerenciamento

O servidor de gerenciamento é executado como um serviço automático. Você deve interromper o serviço
do servidor de gerenciamento quando fizer o upgrade ou executar a recuperação após desastres.
Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

Manutenção do banco de dados
O Symantec Endpoint Protection (SEPM) oferece suporte ao banco de dados Microsoft SQL Server Express e ao banco
de dados do Microsoft SQL Server. Se você tiver mais de 5.000 clientes, use o banco de dados do Microsoft SQL Server.

O Symantec Endpoint Protection Manager instala automaticamente o banco de dados Microsoft SQL Server Express.
Você também pode instalar o SQL Server Express separadamente. O banco de dados contém informações sobre
políticas de segurança, configurações, dados do ataque, logs e relatórios. O SQL Server Express substituiu o banco de
dados incorporado na versão 14.3 RU1.
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Depois de instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, o servidor de gerenciamento começará a ficar mais lento
após algumas semanas ou meses. Para melhorar o desempenho do servidor de gerenciamento, talvez seja necessário
reduzir o espaço de armazenamento do banco de dados e agendar várias tarefas de manutenção do banco de dados.

Table 179: Tarefas de gerenciamento do banco de dados

Tarefa Descrição

Agendar backups regulares
do banco de dados

Você deve agendar os backups regulares do banco de dados caso o banco de dados seja
corrompido.Consulte:
• Como fazer backup de logs e banco de dados
• Como agendar backups automáticos do banco de dados
• Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection
Opcionalmente, para impedir uma varredura automática do banco de dados após a ocorrência de um
backup,você poderá varrer manualmente os dados do banco de dados.Consulte:
Como remover dados de log do banco de dados manualmente

Agendar tarefas de
manutenção do banco de
dados

Você pode acelerar o tempo de interação entre o servidor de gerenciamento e o banco de
dados agendando tarefas de manutenção do banco de dados. Você pode agendar o servidor de
gerenciamento para executar as seguintes tarefas de manutenção imediatamente ou quando os
usuários não estiverem nos computadores-cliente.
• Remova dados não utilizados do registro de transação.
• Reconstrua os índices da tabela de banco de dados para melhorar os recursos de classificação e

pesquisa do banco de dados.
Para obter mais informações, consulte:
Como agendar tarefas automáticas de manutenção do banco de dados

Verificar periodicamente o
tamanho de arquivos do
banco de dados

Certifique-se de que o banco de dados não atinja o tamanho máximo de arquivo.O banco de dados
Microsoft SQL Server Express tem um limite de tamanho de 10 GB. Caso instale o SQL Server
Express ao instalar o SEPM, o SEPM avisará se você se aproximar do limite.Consulte:
Como aumentar o tamanho do arquivo do banco de dados do Microsoft SQL Server

Calcular o espaço de
armazenamento do banco de
dados necessário

Para decidir como reduzir a quantidade do espaço de armazenamento, calcule a quantidade total de
espaço em disco necessária.
O armazenamento do banco de dados é baseados nos seguintes fatores:
• Tamanho do log e período de tempo do vencimento.
• O número de computadores-cliente.
• O número médio de vírus por mês.
• O número de eventos que você precisa reter para cada log.
• O número de atualizações de conteúdo.

As atualizações de conteúdo exigem aproximadamente 300 MB cada uma.Consulte:
– Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection

Manager
– Como reverter para uma versão mais antiga das atualizações de segurança do Symantec

Endpoint Protection
• O número de versões do cliente que você precisa reter para cada idioma.

Por exemplo, se você tiver clientes de 32 e 64 bits, precisará de duas vezes o número de versões
de idiomas.

• O número de backups que você precisa manter.
O tamanho do backup é de aproximadamente 75% do tamanho do banco de dados, multiplicados
pelo número de cópias de backup que você mantém.

Para obter mais informações sobre como calcular o espaço em disco rígido necessário, consulte o
seguinte white paper da Symantec:
White paper de melhores práticas de escalabilidade e dimensionamento do Symantec Endpoint
Protection
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Tarefa Descrição

Reduzir o volume de dados
do log

O banco de dados recebe e armazena um fluxo constante de entradas nos arquivos de log. Você deve
gerenciar os dados armazenados no banco de dados para que eles não consumam todo o espaço
livre em disco. O excesso de dados pode causar falha no computador no qual o banco de dados é
executado. 
Você pode reduzir o volume de dados do log executando as tarefas a seguir:
• Fazer upload somente de alguns logs do cliente para o servidor e altere a frequência com a qual o

upload dos logs do cliente é feito.Consulte:
Como especificar o tamanho do log do cliente e de quais logs fazer upload para o servidor de
gerenciamento

• Especificar quantas entradas de log o computador-cliente pode manter no banco de dados e por
quanto tempo pode mantê-las.Consulte:
Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco
de dados

• Filtre os eventos de risco e de sistema menos importantes para que menos dados sejam
encaminhados ao servidor.Consulte:
Como modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

• Reduzir a quantidade de espaço no diretório onde os dados de log são armazenados antes de
serem inseridos no banco de dados.Consulte:
Sobre aumentar o espaço em disco no servidor para dados de log de clientes

• Reduzir o número de clientes que cada servidor de gerenciamento gerencia.Consulte:
Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga

• Reduzir a frequência da pulsação, que controla a frequência com que é feito o upload dos logs dos
clientes para o servidor.Consulte:
Como atualizar políticas e conteúdo no cliente usando o modo de envio ou o modo de instalação
pull

Exportar dados de log para
outro servidor

Por motivos de segurança, talvez seja necessário reter o número de registros de log por um período
de tempo mais longo. Para manter o volume de dados de log do cliente baixo, você pode exportar os
dados de log para outro servidor.
É possível configurar vários servidores de gerenciamento para receber dados de log no caso de um
servidor ficar inativo.Consulte:
• Como exportar dados para um servidor Syslog
• Como exportar dados de log para um arquivo de texto

Criar pacotes de instalação
do cliente com apenas
a proteção de que você
precisa

Quanto mais recursos de proteção você instalar com o cliente, mais espaço será ocupado no banco
de dados pela informações do cliente. Crie o pacote de instalação do cliente com apenas o nível
apropriado de proteção de que o computador cliente precisa. Quanto mais grupos você adicionar, mais
espaço será ocupado no banco de dados pelas informações do cliente.Consulte:
Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

Usar o provedor de
atualizações de grupo para
fazer download do conteúdo

Se você tiver pouca largura de banda ou mais de 100 computadores cliente, use os Provedores de
atualizações de grupo para fazer download do conteúdo. Por exemplo, 2.000 clientes que usam um
Provedor de atualizações de grupo equivalem a usar de quatro a cinco servidores de gerenciamento
para fazer download do conteúdo.Consulte:
Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes
Para reduzir o espaço em disco e o tamanho do banco de dados, você pode reduzir o número de
revisões de conteúdo que são mantidas no servidor.Consulte:
Como fazer download do conteúdo do LiveUpdate para o Symantec Endpoint Protection Manager

Restaurar o banco de dados Você pode recuperar um banco de dados corrompido restaurando o banco de dados no mesmo
computador em que foi instalado originalmente. Ou você pode instalar o banco de dados em um
computador diferente.Consulte:
Como restaurar o banco de dados
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As informações no banco de dados são armazenadas em tabelas, também chamadas de esquemas de bancos de dados.
Você pode precisar dos esquemas para gravar consultas para relatórios personalizados. Para obter mais informações,
consulte:

Symantec Endpoint Protection Manager Database Schema Reference (em inglês)

Mais informações

Verificação da conexão com o banco de dados

Como executar backups automáticos do banco de dados
Você pode agendar o backup do banco de dados para ocorrer num momento em que menos usuários estejam
conectados à rede.

Você também pode fazer backup do banco de dados a qualquer momento.Consulte:

Como fazer backup de logs e banco de dados

Como executar backups automáticos de banco de dados
1. No console, clique em Administrador > Servidores.

2. Sob Servidores, clique em Site local (meu site) > SQLEXPRESSSYMC.

3. Em Tarefas, clique em Editar propriedades do banco de dados.

4. Na caixa de diálogo Propriedades do banco de dados, na guia Configurações de backup, faça as tarefas a seguir.

• Na lista suspensa Servidor de backup, especifique em que servidor de gerenciamento você deseja salvar o
backup.

• Marque Fazer backup dos logs se precisar salvar uma cópia dos logs para fins de segurança ou da política de
empresa.
Caso contrário, deixe esta opção desativada, pois os logs usam muito espaço em disco.

• Especifique o Número de backup a manter se a política da sua empresa exigir.Mantenha o número baixo se você
usar o banco de dados padrão, e o banco de dados for muito grande.

5. Certifique-se de que Agendar backups esteja marcado e defina o agendamento.

6. Clique em OK.

Agendamento de tarefas automáticas de manutenção do banco de dados
Após a instalação do servidor de gerenciamento, o espaço no banco de dados cresce continuamente. O servidor de
gerenciamento fica mais lento após algumas semanas ou meses. Para reduzir o tamanho do banco de dados e melhorar
o tempo de resposta com o banco de dados, o servidor de gerenciamento executa as seguintes tarefas de manutenção
do banco de dados:

• Trunca o registro de transação.
O registro de transação grava praticamente todas as mudanças ocorridas no banco de dados. O servidor de
gerenciamento remove os dados não utilizados do registro de transação.

• Reconstrói o índice.
O servidor de gerenciamento desfragmenta os índices da tabela do banco de dados para melhorar o tempo
necessário para classificar e pesquisar o banco de dados.

Por padrão, o servidor de gerenciamento executa essas tarefas com base em um agendamento. Você pode executar as
tarefas de manutenção imediatamente ou ajustar o agendamento para que ele ocorra quando os usuários não estiverem
nos computadores.
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NOTE

Você também pode executar as tarefas de manutenção do banco de dados no Microsoft SQL Server
Management Studio. Porém, é necessário executar essas tarefas no Symantec Endpoint Protection Manager ou
no Management Studio, mas não em ambos.

Como agendar tarefas automáticas de manutenção de banco de dados
1. Para executar tarefas de manutenção do banco de dados sob demanda, no console, clique em Admin e clique em

Servidores.

2. Em Servidores, clique no ícone que representa o banco de dados.

3. Em Tarefas, selecione qualquer uma das seguintes opções:

• Truncar registro de transação agora
• Reconstruir índices agora

4. Clique em Executar.

5. Após a conclusão da tarefa, clique em Fechar.

6. Para programar tarefas de manutenção do banco de dados para execução automática, no console, clique em Admin
e clique em Servidores.

7. Em Servidores, clique no ícone que representa o banco de dados.

8. Em Tarefas, clique em Editar propriedades do banco de dados.

9. Na guia Geral, selecione uma ou ambas as seguintes opções e clique em Agendar tarefa e especifique o
agendamento de cada tarefa.

• Truncar os logs de transações do banco de dados. O agendamento padrão para essa tarefa é a cada quatro
horas.

• Reconstruir índices. O agendamento padrão para essa tarefa é todo domingo às 14:00.

WARNING

Se você executar essas tarefas no SQL Server Management Studio, desmarque essas opções.

Mais informações

Como agendar backups automáticos do banco de dados

Para aumentar o tamanho do arquivo do banco de dados do Microsoft SQL
Server
Se você usar o banco de dados do SQL Server, verifique periodicamente o tamanho do banco de dados para garantir
que o banco de dados não atinja o tamanho máximo. Se possível, aumente o tamanho máximo do banco de dados do
SQL Server.Consulte:

Como agendar tarefas automáticas de manutenção do banco de dados

Para aumentar o tamanho do banco de dados do Microsoft SQL Server

 576



 

1. No computador do Microsoft SQL Server, abra o estúdio do gerenciamento do SQL Server.

2. No Explorador de objeto, expanda a pasta "Bancos de dados", clique com o botão direito do mouse em sem5 e clique
em Propriedades.

3. Na caixa de diálogo Propriedades do Banco de Dados, selecione Arquivos.

4. Em Arquivos do banco de dados, selecione sem5_log1 e role para a direita para exibir a coluna Aumento
automático.

5. Na coluna Aumento Automático, clique no botão ….

6. Na caixa de diálogo Alterar Aumento Automático para sem5_log1, clique em Aumento de Arquivo Irrestrito e em
OK.

7. Clique em OK.

Como especificar o tamanho do log do cliente e de quais logs fazer upload para
o servidor de gerenciamento
A política da empresa pode exigir que você aumente o tempo e o tipo de eventos de log que o banco de dados mantém.
Você pode especificar o número de entradas de log mantidas e número de dias que cada entrada é mantida no cliente.

Você pode configurar se fará o upload de cada tipo de log do cliente no servidor. Você também pode configurar o
tamanho máximo de upload. Se optar por não fazer o upload dos logs do cliente, você não poderá executar as tarefas a
seguir:

• Você não pode exibir os dados do log do cliente através do console do Symantec Endpoint Protection Manager
usando a guia Logs, na página Monitores.

• Você não poderá fazer backup dos logs do cliente quando fizer o backup do banco de dados.
• Você não poderá exportar os dados do log do cliente para um arquivo ou para um servidor de log centralizado.

NOTE

Algumas configurações do log do cliente são específicas de grupos e algumas são definidas na política de
proteção contra vírus e spyware, que pode seja aplicada a um local. Se desejar que todas as configurações
do log do cliente remoto e do log do cliente do escritório difiram, será necessário usar grupos em vez de locais
para gerenciar clientes remotos.

Para obter mais informações, consulte:

Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco de dados

Para especificar o tamanho do log do cliente e de quais fazer upload para o servidor de gerenciamento
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1. No console, clique em Clientes e selecione um grupo.

2. Na guia Políticas, clique em Log do cliente.

3. Na caixa de diálogo Configurações do log de cliente para nome do grupo , configure o tamanho máximo do arquivo
e o número de dias para manter as entradas de log.

4. Marque Fazer upload para o servidor de gerenciamento para todos os logs que você queira que os clientes
encaminhem para o servidor.

5. Para os logs de Segurança e de Tráfego, defina o período do amortecedor e o período ocioso do amortecedor.

6. Clique em OK.

Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são
mantidas no banco de dados
Para ajudar a controlar o espaço no disco rígido, é possível diminuir o número de entradas de log que o banco de dados
mantém. Também é possível configurar o número de dias durante os quais as entradas são mantidas.

NOTE

As informações de log no console do Symantec Endpoint Protection Manager, na guia Logs, página Monitores,
é apresentada em grupos lógicos para você visualizar. Os nomes de log na guia Configurações de registro
de propriedades do site correspondem ao conteúdo do log em vez de aos tipos de log na guia Logs da página
Monitores.

Para obter mais informações, consulte:

Como especificar o tamanho do log do cliente e de quais logs fazer upload para o servidor de gerenciamento

Para especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco de dados
1. No console, clique em Administrador.

2. Em Servidores expanda Site local e clique no banco de dados.

3. Em Tarefas, clique em Editar propriedades do banco de dados.

4. Na guia Configurações de log, configure o número de entradas e o número de dias para manter as entradas de log
para cada tipo de log.

5. Clique em OK.

Sobre aumentar o espaço em disco no servidor para dados de log de clientes
Uma configuração que faz upload de um grande volume de dados de log de clientes para o servidor em intervalos
frequentes pode causar problemas de espaço em disco no servidor. Se você precisar fazer upload de um grande volume
de dados de log do cliente, talvez tenha que ajustar alguns valores padrão para evitar esses problemas de espaço. À
medida que você implementar para os clientes, deverá monitorar o espaço do diretório de inserção de log no servidor e
ajustar esses valores conforme necessário.

O diretório padrão em que os logs são convertidos para arquivos .dat e gravados no banco de dados está no seguinte
local padrão:

C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
\log.

Para ajustar os valores que controlam o espaço disponível no servidor, você deve alterá-los no registro do Windows. As
chaves de registro do Windows que precisam ser alteradas estão localizadas no servidor em: HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\WOW6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM

A tabela a seguir relaciona as chaves de registro do Windows e seus valores padrão e descreve o que elas fazem.
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Table 180: As chaves de registro que contêm as configurações de upload do log

Nome do valor Descrição

MaxInboxSpace Especifica o espaço que é destinado ao diretório onde os arquivos do log
são convertidos em arquivos .dat antes de serem armazenados no banco
de dados.
O valor padrão é de 8 GB.

MinDataFreeSpace Especifica a quantidade mínima de espaço que se deve manter livre nesse
diretório. Essa chave é útil para assegurar que outros aplicativos que usam
o mesmo diretório tenham espaço suficiente para que sejam executados
sem prejudicar o desempenho.
O valor padrão é de 200 MB.

IntervalOfInboxSpaceChecking Especifica quanto tempo o servidor de gerenciamento aguarda antes de
verificar a quantidade de espaço na caixa de entrada disponível para os
dados de log.
O valor padrão é 30 segundos.

Mais informações

Como fazer a manutenção do banco de dados

Como remover dados de log do banco de dados manualmente
Você pode realizar uma varredura manual de log após fazer backup do banco de dados, caso prefira usar esse método
como parte da manutenção de rotina do banco de dados.

Se você permitir que uma remoção automática ocorra, poderá perder alguns dados de log, caso seus backups do banco
de dados não ocorram com frequência suficiente. Se você realizar uma varredura manual de log regularmente, depois de
ter feito um backup do banco de dados, ela garantirá a manutenção de todos os seus dados de log. Esse procedimento
é muito útil, se você mantiver seus logs por um período de tempo relativamente longo, como um ano, por exemplo. Você
pode limpar os logs manualmente, mas esse procedimento é opcional e desnecessário.Consulte:

• Como fazer backup de logs e banco de dados
• Como especificar o tamanho do log e o tempo em que as entradas de log são mantidas no banco de dados

Para remover manualmente os dados de log do banco de dados
1. Para impedir uma varredura automática do banco de dados até que ocorra um backup, aumente o tamanho de log de

um site para os valores máximos.

2. Faça o backup, conforme for apropriado.

3. No computador onde está instalado o gerenciador, abra um navegador da Web e digite o seguinte URL:

https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs

Depois de você ter executado essa tarefa, as entradas de log de todos os tipos de logs são salvas na tabela de banco
de dados alternativa. A tabela original é mantida até que a próxima remoção seja iniciada.
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4. Para esvaziar tudo, menos as entradas mais atuais, realize uma segunda remoção. A tabela original é limpa e, a
seguir, as entradas começam a ser novamente armazenadas nela.

5. Retorne as configurações na guia Configurações de log da caixa de diálogo Propriedades do site a suas
configurações preferidas.

Configuração do failover e balanceamento de carga
Os computadores-cliente devem sempre poder se conectar a um servidor de gerenciamento para fazer o download
da política de segurança e para receber eventos de log.Você deve definir o failover para manter a comunicação com o
Symantec Endpoint Protection Manager quando o servidor de gerenciamento se tornar indisponível. O balanceamento de
carga é usado para distribuir o gerenciamento de clientes entre vários servidores de gerenciamento que usam uma lista
de servidores de gerenciamento.

A tabela a seguir lista as tarefas que você deve executar para configurar o failover e o balanceamento de carga.

Table 181: Processo para configurar o failover e o balanceamento de carga

Tarefas Descrição

Ler sobre o failover
e o balanceamento
de carga.

Você deve entender se e quando será necessário configurar servidores de gerenciamento para o failover e o
balanceamento de carga.Consulte:
Sobre o failover e o balanceamento de carga

Instale servidores
de gerenciamento
adicionais.

Para obter mais informações, consulte:
Instalação de um servidor de gerenciamento para failover ou balanceamento de carga
O número de clientes para cada servidor de gerenciamento depende de diversos fatores, como os tamanhos de
log.
Para calcular quantos servidores de gerenciamento você precisa, consulte:
White paper de melhores práticas de escalabilidade e dimensionamento do Symantec Endpoint Protection

Adicionar
servidores de
gerenciamento
a uma lista de
servidores de
gerenciamento.

Para configurar o balanceamento de carga, adicione vários servidores de gerenciamento a uma lista de
servidores de gerenciamento. Você pode usar a lista de servidores de gerenciamento padrão ou adicionar
servidores de gerenciamento para obter uma nova lista de servidores de gerenciamento. Uma lista de
servidores de gerenciamento inclui os endereços IP ou os nomes de host dos servidores de gerenciamento aos
quais os clientes podem se conectar.Consulte:
Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga

Atribuir a lista
de servidores de
gerenciamento
personalizado a um
grupo.

Depois que você criar uma lista de servidores de gerenciamento personalizado, será necessário atribuir a lista
de servidores de gerenciamento a um grupo.Consulte:
Como atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo e local

Se o servidor de gerenciamento estiver off-line ou o cliente e o servidor de gerenciamento não se comunicarem, será
necessário também solucionar o problema.Consulte:

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

Mais informações

Como configurar sites e replicação

Sobre o failover e o balanceamento de carga
Você pode instalar dois ou mais servidores de gerenciamento que se comuniquem com um banco de dados e configurá-
los para failover ou balanceamento de carga.
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O balanceamento de carga ocorre com uma lista priorizada de servidores de gerenciamento atribuída a um grupo.
Você deve adicionar pelo menos dois servidores de gerenciamento a um site para distribuir automaticamente a carga
entre eles. Você pode instalar mais servidores de gerenciamento do que é necessário para controlar seus clientes
para proteger contra a falha de um servidor de gerenciamento individual. Em uma lista do servidor de gerenciamento
personalizado, é atribuído um nível de prioridade a cada servidor. Um cliente que entra na rede seleciona um servidor
de prioridade um para se conectar aleatoriamente. Se o primeiro servidor que ele tentar estiver indisponível e houver
outros servidores de prioridade um na lista, ele tentará aleatoriamente se conectar a outro. Se nenhum servidor de
prioridade um estiver disponível, em seguida o cliente tentará se conectar a um dos servidores de prioridade dois na
lista. Este método de distribuir conexões do cliente distribui aleatoriamente a carga do cliente entre seus servidores de
gerenciamento.

O diagrama a seguir mostra os componentes em sub-redes diferentes. Os servidores de gerenciamento e os servidores
de banco de dados podem estar nas mesmas sub-redes. Os servidores são identificados com os números 1 e 2, que
significam uma configuração de failover.

Em uma configuração de failover, o tráfego enviado e recebido de todos os clientes passa pelo servidor 1. Se o servidor
1 ficar off-line, o tráfego enviado e recebido de todos os clientes passará pelo servidor 2 até que o servidor 1 volte a
ficar online. O banco de dados é ilustrado como uma instalação remota, mas ele também pode ser instalado em um
computador que execute o Symantec Endpoint Protection Manager.

Você também poderá considerar o failover para atualizações de conteúdo, se pretender usar servidores locais. Todos
os componentes que executam o LiveUpdate também podem usar uma lista priorizada de fontes de atualização. Os
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servidores de gerenciamento podem usar um servidor local do LiveUpdate e um failover para servidores LiveUpdate em
outros locais físicos.

NOTE

O uso dos servidores internos do LiveUpdate, dos provedores de atualizações de grupo e da replicação do
site não fornece a funcionalidade de balanceamento de carga. Você não deve configurar vários sites para o
balanceamento de carga.

NOTE

Na versão 14.3 MPx e anteriores, você pode configurar o failover e o balanceamento de carga se usar um
banco de dados Microsoft SQL Server. Você pode configurar o failover com o banco de dados incorporado, mas
somente se usar replicação. Quando você usar a replicação com um banco de dados incorporado, a Symantec
recomenda não configurar o balanceamento de carga, pois isto pode resultar em inconsistência e perda de
dados.

Mais informações

• Como configurar failover e balanceamento de carga
• Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga
• Como determinar de quantos sites você precisa
• Como configurar sites e replicação

Para configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento
de carga
Por padrão, os servidores de gerenciamento são atribuídos com a mesma prioridade quando configurados para failover e
balanceamento de carga. Se você deseja mudar a prioridade padrão após a instalação, será possível fazer isso usando o
console do Symantec Endpoint Protection Manager. Você poderá somente configurar o balanceamento de carga quando
um site incluir mais de um servidor de gerenciamento.

O balanceamento de carga ocorre entre os servidores com atribuição de prioridade 1 em uma lista de servidores de
gerenciamento. Se mais de um servidor tiver a atribuição de prioridade 1, os clientes aleatoriamente escolherão um
dos servidores e estabelecerão comunicação com ele. Se todos os servidores de prioridade 1 falharem, os clientes se
conectarão ao servidor atribuído à prioridade 2.

Para fornecer balanceamento de carga e em roaming:

• Ative o DNS e coloque um nome de domínio como a única entrada em uma lista do servidor de gerenciamento
personalizada.

• Ative o recurso de detecção de local do Symantec Endpoint Protection e use uma lista do servidor de gerenciamento
personalizada para cada local. Crie pelo menos um local para cada um de seus sites.

• Use um dispositivo de hardware que forneça o failover ou o balanceamento de carga. Muitos destes dispositivos
oferecem também uma configuração para roaming.

Para obter mais informações, consulte:

Sobre o failover e o balanceamento de carga

Para configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga
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1. No console, clique em Políticas.

2. Expanda Componentes das políticas e, em seguida, clique em Listas de servidores de gerenciamento.

3. Em Tarefas, clique em Adicionar uma lista de servidores de gerenciamento.

4. Na caixa de diálogo Listas de servidores de gerenciamento, clique em Adicionar > Novo servidor.

5. Na caixa de diálogo Adicionar servidor de gerenciamento, na caixa Endereço do servidor, digite o nome de
domínio totalmente qualificado ou o endereço IP de um servidor de gerenciamento.

Se você digitar um endereço IP, certifique-se de que seja estático e de que todos os clientes possam resolvê-lo.

6. Clique em OK.

7. Adicione os demais servidores, se houver.

8. Para configurar o balanceamento de carga com outro servidor de gerenciamento, clique em Adicionar > Nova
prioridade.

9. Para alterar a prioridade de um servidor para balanceamento de carga, selecione um servidor e clique em Para cima
ou Para baixo.

10. Clique em OK.

Você deve então aplicar a lista de servidores de gerenciamento a um grupo. Consulte:

Como atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo e local

Instalação de um servidor de gerenciamento para failover ou balanceamento de
carga
As configurações de failover são usadas para manter a comunicação quando os clientes não podem se comunicar com o
Symantec Endpoint Protection Manager. O balanceamento de carga é usado para distribuir o gerenciamento de clientes
entre os servidores de gerenciamento. Você pode configurar o failover e o balanceamento de carga atribuindo prioridades
aos servidores de gerenciamento nas listas de servidores de gerenciamento.

As instalações de failover e balanceamento de carga serão compatíveis somente quando o Symantec Endpoint
Protection Manager original usar o banco de dados do Microsoft SQL Server. Os arquivos do SQL Server Native Client
também devem ser instalados no computador que você usa para failover ou balanceamento de carga.

Para instalar um servidor de gerenciamento para failover ou balanceamento de carga:
1. Instale o Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:

Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

2. No painel Assistente para configuração do servidor de gerenciamento, clique em Configuração personalizada e
em Avançar.Consulte:

Como configurar o Symantec Endpoint Protection Manager após a instalação

3. Selecione o número de clientes que você deseja que o servidor gerencie e clique em Avançar.

4. Marque Instalar um servidor de gerenciamento adicional para um site existente e clique em Avançar.

5. No painel de informações do servidor, aceite ou mude os valores padrão e clique em Avançar.

6. Na caixa de diálogo Informações sobre o Microsoft SQL Server, clique em OK na mensagem sobre a instalação
das ferramentas do cliente do servidor SQL.

7. Digite os valores do servidor remoto para as seguintes caixas de texto:

A Etapa um diz ao Symantec Endpoint Protection Manager onde localizar o servidor SQL na rede, o que inclui o
nome do host, o nome da instância e a porta.
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Você também escolhe o tipo da autenticação, incluindo a autenticação do Windows ou a autenticação do SQL.

• Servidor de banco de dados\nome_da_instância
Porta do servidor SQL
Nome do banco de dados
Pasta SQL Client (no computador local)
Se essa caixa de texto não for automaticamente preenchida com o caminho correto, o utilitário Microsoft SQL
Client não será instalado ou não será instalado corretamente.

8. A Etapa dois diz ao Symantec Endpoint Protection Manager como autenticar o servidor SQL e inclui o nome do
banco de dados, o usuário do banco de dados e a senha do usuário do banco de dados.

Você já deve ter essas informações disponíveis de quando instalou o primeiro servidor de gerenciamento para esse
site.

9. Clique em Avançar.

10. Especifique e confirme uma senha para a conta de administração do Symantec Endpoint Protection Manager.

Opcionalmente, forneça o endereço de email do administrador.

11. Clique em Avançar.

12. No aviso, leia a mensagem de texto e clique em OK.

13. No painel Servidor de gerenciamento concluído, clique em Concluir.Consulte:

Como configurar um servidor de failover para registro em log externo

Como atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo ou local
Após adicionar uma política, será necessário atribuí-la a um grupo, local ou ambos. Você também pode usar a lista de
servidores de gerenciamento para mover um grupo de clientes de um servidor de gerenciamento para outro.

É necessário concluir a adição ou edição de uma lista de servidores de gerenciamento para que ela possa ser atribuída.
Consulte:

Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga

Para atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo e local
1. No console, clique em Políticas.

2. Na página Políticas expanda Componentes das políticas e clique em Listas de servidores de gerenciamento.

3. No painel Listas de servidores de gerenciamento, selecione a lista do servidor de gerenciamento que você quer
atribuir.

4. Em Tarefas, selecione Atribuir a lista.

5. Na caixa de diálogo Aplicar lista de servidores de gerenciamento, marque os grupos e os locais aos quais você
quer aplicar a lista do servidor de gerenciamento.

6. Clique em Atribuir.

7. Clique em Sim.

8. Para atribuir uma lista de servidores de gerenciamento a um grupo ou local na página Clientes, no console, clique em
Clientes > Políticas

9. Na guia Políticas, selecione o grupo e desmarque em seguida Herdar políticas e configurações do grupo pai.

Não será possível configurar a comunicação de um grupo a menos que o mesmo não mais herde políticas e
configurações de um grupo-pai.
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10. Em Políticas e configurações independentes do local, clique em Configurações de comunicação.

11. Na caixa de diálogo Configurações de comunicações para nome do grupo, em Lista de servidores de
gerenciamento, selecione a respectiva lista.

O grupo previamente selecionado usará essa lista de servidores de gerenciamento ao comunicar-se com o servidor
de gerenciamento.

12. Clique em OK.

Como configurar sites e replicação
Um site consiste em um banco de dados, um ou mais servidores de gerenciamento e clientes. Por padrão, você
implementa o Symantec Endpoint Protection como um único site. Empresas com mais de um data center ou local físico
geralmente usam vários sites.

As configurações de replicação são usadas para redundância. Os dados de um banco de dados são duplicados, ou
replicados, em outro banco de dados. Se um banco de dados interno falhar, ainda será possível gerenciar e controlar
todos os clientes porque o outro banco de dados interno contém as informações dos clientes.Consulte:

O que são sites e como a replicação funciona?

Table 182: Processo para configurar sites e replicação

Tarefas Descrição

Etapa 1: Determinar se você precisa
adicionar outro site

Antes de configurar vários sites e a replicação, certifique-se de que isto é necessário.
A Symantec recomenda que você configure vários sites somente em circunstâncias
específicas e que você adicione um máximo de cinco sites em cada farm de site. Se você
adicionar um site, decida que design de site funciona para sua organização.Consulte:
• Como decidir sobre a configuração de vários sites e a replicação
• Como determinar de quantos sites você precisa

Etapa 2: Instalar o Symantec Endpoint
Protection Manager no primeiro site

Quando você instalar o Symantec Endpoint Protection pela primeira vez, por padrão terá
instalado o primeiro site ou o site local.Consulte:
Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

Etapa 3: Instalar o Symantec Endpoint
Protection Manager no segundo site

Você cria um segundo site instalando um segundo servidor de gerenciamento. O segundo
site é classificado como site remoto, e o servidor de gerenciamento é chamado de
parceiro de replicação. A replicação ocorre de acordo com o agendamento padrão de
quando você adicionou o segundo site durante a instalação inicial. Depois de adicionar
um parceiro de replicação, você poderá alterar a agenda de replicação e quais dados são
replicados.Consulte:
Como instalar um segundo site para a replicação
A primeira vez que os bancos de dados entre os dois sites forem replicados, aguarde a
replicação ser concluída completamente. A replicação pode levar bastante tempo, pois o
banco de dados inteiro é replicado.
Convém replicar os dados imediatamente, em vez de aguardar até que o banco de dados
esteja agendado para replicar. Você também pode mudar a agenda de replicação para
ocorrer mais cedo ou mais tarde.
Se você fizer upgrade do servidor de gerenciamento em um site, deverá fazer upgrade da
versão do servidor de gerenciamento em todos os sites.Consulte:
Como replicar dados imediatamente
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Tarefas Descrição

Etapa 4: Verificar o histórico para os
eventos de replicação (opcional)

Se você precisar verificar se a replicação ocorreu ou solucionar problemas com os
eventos de replicação, verifique o log do sistema.
No segundo servidor de gerenciamento, visualize o log do sistema. Filtre pelo tipo de
evento Administrativo > Eventos da replicação.
Para obter mais informações, consulte:
Como exibir logs

Você pode também reconfigurar um servidor de gerenciamento para replicar os dados com um site existente em sua
rede. Ou, se tiver dois sites que não façam replicação, você poderá converter um deles em um site que faça replicação
com o segundo site. Consulte:

Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

Observe o seguinte:

• Após configurar o Symantec Endpoint Protection, será necessário fazer backup do banco de dados, que contém todas
as suas mudanças de configuração.Consulte:
Como fazer backup de logs e banco de dados

• Se você desativar um parceiro de replicação com a finalidade de fazer upgrade para a versão mais recente do
servidor de gerenciamento, será necessário adicionar novamente o parceiro de replicação.Consulte:
– Como desativar a replicação e restaurar a replicação antes e depois de um upgrade
– Como fazer upgrade para uma nova release

Mais informações

Como conectar-se a um servidor de diretório em um site replicado

O que são sites e como a replicação funciona?
Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:

Sites e parceiros de replicação

Como a replicação funciona?

Como determinar o tamanho do servidor de replicação

Sites e parceiros de replicação

Um site é um banco de dados do Symantec Endpoint Protection Manager com um ou vários Symantec Endpoint
Protection Managers anexado a esse banco de dados. A replicação permite que os dados sejam duplicados entre bancos
de dados em sites separados, de modo que ambos os bancos de dados contenham as mesmas informações. Se um
banco de dados falhar, você pode gerenciar cada site usando as informações no banco de dados do segundo site.

Um parceiro de replicação é um servidor de gerenciamento individual dentro do segundo site, ou site remoto. Um site
poderá ter quantos parceiros de replicação forem necessários. Cada parceiro conecta-se ao site principal ou ao site local,
que é o site ao qual você está conectado. Todos os sites configurados como parceiros são considerados como estando
no mesmo farm do site.

Cada site com o qual você replica dados é um parceiro de replicação ou um site parceiro. Os parceiros de replicação e
os sites parceiros usam vários servidores de gerenciamento, mas o banco de dados que eles usam e a maneira de se
comunicarem são diferentes:

• Os parceiros de replicação podem usar o banco de dados padrão (Microsoft SQL Server Express na 14.3 RU1) ou
um banco de dados Microsoft SQL Server. Os servidores de gerenciamento não compartilham o banco de dados.
Todos os parceiros de replicação compartilham uma chave de licença comum.Se você usar um banco de dados
Microsoft SQL Server, será possível conectar vários servidores de gerenciamento que compartilham um banco de
dados. Somente um dos servidores de gerenciamento precisa ser configurado como parceiro de replicação.
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• Os sites parceiros compartilham um único banco de dados do Microsoft SQL.

Como a replicação funciona?

As mudanças que você faz em qualquer parceiro são duplicadas a todos parceiros restantes. Por exemplo, é
recomendável configurar um site no seu escritório principal (site 1) e um segundo site (site 2). O site 2 é um parceiro
do site 1. Os bancos de dados do site 1 e do site 2 são reconciliados usando a agenda de replicação. Se for feita uma
alteração no site 1, ela será exibida automaticamente no site 2 depois que a replicação ocorrer. Se for feita uma alteração
no site 2, ela será exibida automaticamente no site 1 depois que a replicação ocorrer. Você também pode instalar um
terceiro site (site 3) que possa replicar dados do site 1 ou do 2.

Depois que a replicação ocorre, o banco de dados no site 1 e o banco de dados no site 2 são os mesmos. Somente as
informações de identificação do computador dos servidores diferem.
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Para obter mais informações sobre como replicar, consulte o seguinte artigo:

SEPM Replication Setup (em inglês)

Para obter mais informações, consulte:
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• Como decidir sobre a configuração de vários sites e a replicação
• Como determinar de quantos sites você precisa
• Como resolver conflitos de dados entre sites durante a replicação

Como determinar o tamanho do servidor de replicação

Um parceiro de replicação requer um banco de dados maior do que uma única instalação do servidor de gerenciamento.
Os elevados requisitos de tamanho para o servidor de replicação incluem os fatores a seguir:

• Número de clientes gerenciados
• Tamanhos do pacote de instalação do cliente retidos no banco de dados
• Número de arquivos de log retidos
• Configurações de manutenção do banco de dados
• Períodos de tempo de expiração e tamanho do log
• Tamanhos da atualização de definição
• Requisitos de informações de backup do banco de dados

Em geral, os requisitos de disco rígido do servidor de replicação devem ser pelo menos três vezes maiores do que o
espaço no disco rígido usado pelo Symantec Endpoint Protection Manager original para a replicação inicial.

Mais informações

• Como instalar um segundo site para a replicação
• Replication considerations and best practices (em inglês)
• White paper de melhores práticas de escalabilidade e dimensionamento do Symantec Endpoint Protection

Como resolver conflitos de dados entre sites durante a replicação
A replicação faz com que os dados sejam transferidos ou encaminhados a outro servidor de gerenciamento. Os sites
podem ter vários parceiros de replicação, e todas as mudanças feitas em um parceiro são replicadas a todos os sites.

Que dados são duplicados?

Nenhuma replicação de site se sobrepõe a outra. Em vez disso, ela compara o que cada site tem e se um site tem
um pacote ou uma parte de conteúdo que o outro não tem e, em seguida, compartilha isso. Se todo o conteúdo do
LiveUpdate e os pacotes de cliente corresponderem, nada será trocado.

Os parceiros de replicação duplicam os seguintes dados:

• Políticas e grupos (bidirecional exigido)
• Conteúdo do LiveUpdate e pacotes de instalação do cliente, se você especificar essas opções (bidirecional opcional)
• Logs (bidirecional ou unidirecional opcional)

Se você fizer upgrade do servidor de gerenciamento em um site, deverá fazer upgrade da versão do servidor de
gerenciamento em todos os sites. A replicação não ocorrerá se as versões do esquema do banco de dados não
corresponderem.

A tabela a seguir descreve como o servidor de gerenciamento resolve conflitos quando os administradores alteram as
configurações nos sites em um farm de sites.
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Table 183: Como o servidor de gerenciamento resolve conflitos entre sites

Tipo de conflito Exemplo Resolução

Duas diferenças
não podem existir
em conjunto.

Os administradores para ambos os
sites 1 e 2 definem uma configuração
idêntica da política de firewall. No site
1, a configuração é ativada. No site 2, a
configuração é desativada.

O servidor de gerenciamento retém apenas a alteração
recentemente feita.
Por exemplo, se você primeiramente fizer uma mudança no site 1 e
depois no site 2, a alteração feita no site 2 será mantida.

A mesma variável é
criada para ambos
os sites.

Os administradores no site 1 e no 2
adicionam um grupo com o mesmo
nome.

O servidor de gerenciamento retém ambas as alterações,
adicionando um til e o numeral 1 (~1) após a variável mais
recentemente feita.
Por exemplo, com dois grupos nomeados como Vendas, o grupo
recentemente chamado de Vendas transforma-se em Vendas ~1.

Os dados podem
ser mesclados sem
conflito.

O administrador do site 1 adiciona duas
políticas de firewall; o administrador do
site 2 adiciona cinco políticas de firewall.

O servidor de gerenciamento mescla as alterações.
Por exemplo, o servidor de gerenciamento exibe todas as sete
políticas de firewall em ambos os sites.

Para decidir sobre a configuração de vários sites e a replicação
Para instalar um segundo site, você deve decidir se vários sites e a replicação são boas escolhas em sua rede. Como
configurar mais de um site adiciona uma complexidade que pode não ser necessária. Vários sites podem fazer com que
determinadas tarefas, como a exibição de logs e dos relatórios do cliente, se tornem mais difíceis. Em geral, você deve
instalar somente um site.

As finalidades principais da configuração de vários sites e da replicação são:

• Se sua rede tiver um link WAN lento.
Vários sites fornecem um segundo servidor de gerenciamento ao qual os clientes em várias áreas geográficas podem
se conectar localmente. Por exemplo, suponha que uma empresa tenha vários grandes escritórios na Alemanha e
nos Estados Unidos. Se a conexão entre a Alemanha e os Estados Unidos for lenta, a empresa deverá criar um site
na Alemanha e um site nos Estados Unidos. Os clientes da Alemanha podem se conectar ao site da Alemanha e os
clientes dos Estados Unidos podem se conectar ao site dos Estados Unidos. Essa distribuição reduz o número de
clientes que precisam se comunicar através de um link WAN lento.

• Para a redundância do banco de dados.
A replicação garante que se um datacenter for corrompido ou perdido, você fará backup o banco de dados em outro
datacenter.

Em algumas situações, você deve usar um Provedor de atualizações de grupo (GUP) em vez de vários sites e da
replicação. Use um GUP quando tiver tem muitos clientes ou se os clientes estiverem distribuídos em vários locais
geográficos.

NOTE

Você não deve configurar mais de cinco sites replicados.

Table 184: Como decidir se deve usar mais de um site com replicação, um GUP ou nenhum.

Pergunta Resposta Usar vários sites com
replicação ou usar um GUP

Você tem mais de 45.000
clientes?

Sim.
Você tem vários locais ou um link WAN lento que
seja conectado a um local com os mais de 1.000
clientes?

Sim.
• Para um link WAN lento, considere usar a

replicação.
• Para vários locais, considere usar um GUP.
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Pergunta Resposta Usar vários sites com
replicação ou usar um GUP

Não. Você não precisa da replicação ou de um GUP.
Sim. Considere usar a replicação.Não.

Você tem um link WAN lento que se conecte a um
local com mais de 1.000 clientes?

Não. Você não precisa da replicação ou de um GUP.

Sim. Considere usar a replicação.Sim.
Você tem vários locais com os mais de 1.000
clientes por local?

Não. Considere usar um GUP.

Sim. Considere usar a replicação.

Você tem um link WAN
lento?

Não.
Você tem vários locais com os mais de 1.000
clientes por local?

Não. Você não precisa da replicação ou de um GUP.

Sim. Considere usar um GUP.Sim.
Você tem um link WAN lento que se conecte a um
local com mais de 1.000 clientes?

Não. Você não precisa da replicação ou de um GUP.

Sim. Considere usar um GUP.

Você tem vários locais
com os mais de 1.000
clientes por local?

Não
Você tem um link WAN lento que se conecte a um
local com mais de 1.000 clientes?

Não. Você não precisa da replicação ou de um GUP.

Mais informações

• Quando usar a replicação com o Symantec Endpoint Protection Manager
• Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes
• Como configurar sites e replicação
• Como determinar de quantos sites você precisa

Para determinar de quantos sites você precisa
A maioria das organizações pequenas e médias necessitam apenas de um único site para gerenciar centralmente a
segurança da rede. Como cada site tem um banco de dados apenas, todos os dados estão localizados centralmente.

Mesmo uma grande organização com um único local geográfico normalmente precisa de apenas um site. Mas para
as organizações que são demasiado complexas para gerenciar centralmente, é necessário usar uma arquitetura de
gerenciamento distribuído com vários sites.

Você deve considerar vários sites para qualquer um dos seguintes fatores:

• Um grande número de clientes.
• O número de locais geográficos e o tipo de links de comunicação entre eles.
• O número de divisões funcionais ou de grupos administrativos.
• O número de datacenters. Uma melhor prática é configurar um site do Symantec Endpoint Protection para cada

datacenter.
• Com que frequência você deseja a atualização do conteúdo.
• Quantos dados de log de cliente você precisa reter, por quanto tempo você precisa retê-los e onde devem ser

armazenados.
• Um link de WAN lento entre vários locais físicos com milhares de clientes. Se você configurar um segundo site com o

seu próprio servidor de gerenciamento, será possível minimizar o tráfego entre o cliente e o servidor nesse link lento.
Com menos clientes, você deve usar o Provedor de atualizações de grupo. Consulte:
Como usar Provedores de atualizações de grupo para distribuir conteúdo aos clientes

• Qualquer gerenciamento corporativo variado e considerações de gerenciamento de segurança de TI que sejam
exclusivos.

Use as seguintes diretrizes de tamanho para decidir quantos sites instalar:
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• Instale um mínimo de sites, até um máximo de 20 sites. Você deve manter o número de sites replicados abaixo de
cinco.

• Conecte até 10 servidores de gerenciamento a um banco de dados.
• Conecte até 18.000 clientes (para 14.x) ou 50.000 (para 12.1.x) a um servidor de gerenciamento.

Após adicionar um site, será necessário duplicar as informações do site em vários sites através da replicação. A
replicação é o processo de compartilhamento de informações entre os bancos de dados, a fim de garantir que o conteúdo
seja consistente.

Table 185: Designs multissite

Design
do site Descrição

Distribuído Cada site executa a replicação bidirecional de grupos e políticas, mas não de logs e conteúdo. Para exibir os
relatórios do site, você usa o console para se conectar a um servidor de gerenciamento no site remoto.
Use este design quando você não precisar de acesso imediato aos dados do site remoto.

Registro
em log
centralizado

Todos os logs são encaminhados de outros sites para um site central.
Use este design quando você exigir geração de relatórios centralizada.

Alta
disponibilidade

Cada site tem várias instalações de servidores de gerenciamento e clusters de banco de dados.
Para controlar clientes adicionais, adicione vários servidores de gerenciamento em vez de adicionar vários
sites. Depois, use uma lista de servidores de gerenciamento para configurar computadores-cliente para alternar
automaticamente para um servidor de gerenciamento alternativo se o servidor de gerenciamento primário se tornar
indisponível.
Use este design para fornecer redundância, failover e recuperação após desastres.

Note: Quando você usar a replicação com um banco de dados incorporado (14.3 MPx e anterior), a Symantec
recomenda não adicionar o balanceamento de carga, pois isso pode resultar em inconsistência e perda de dados.

Para obter mais informações, consulte:
Como configurar failover e balanceamento de carga

Para obter mais informações sobre configurar ou não a replicação, consulte o seguinte artigo:

When to use replication with Endpoint Protection Managers (em inglês)

Mais informações

• O que são sites e como a replicação funciona?
• Como configurar sites e replicação
• Como decidir sobre a configuração de vários sites e a replicação

Como instalar um segundo site para a replicação
Instalar um segundo site para a replicação é um processo de duas partes:

• Instale um segundo Symantec Endpoint Protection Manager e um banco de dados para replicar com um Symantec
Endpoint Protection Manager e um banco de dados que já estejam instalados.

• Faça logon no segundo Symantec Endpoint Protection Manager e altere o agendamento e os itens que deseja replicar
(opcional). Consulte:
Para alterar a frequência e o conteúdo da replicação

Para instalar um segundo site para a replicação

1. Instale um segundo Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager
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O Assistente para configuração do servidor de gerenciamento é iniciado automaticamente após a instalação do
servidor de gerenciamento.

2. No Assistente para configuração do servidor de gerenciamento, clique em Configuração personalizada para
nova instalação (mais de 500 clientes ou configurações personalizadas) e clique em Avançar.

3. Clique em Instalar um site adicional e Avançar.
4. No próximo painel, digite as seguintes informações e clique em Avançar:

– Servidor de replicação
O nome ou endereço IP do servidor de gerenciamento que já está instalado e que é usado para a replicação com
esse servidor de gerenciamento.

– Nome do administrador do sistema e Senha.
O nome de usuário do administrador do sistema é admin por padrão. Você deve usar uma conta de administrador
do sistema, e não uma de administrador limitada ou de administrador de domínio.

– Marque Replicar pacotes de clientes e conteúdo do LiveUpdate entre o site local e este site de parceiro
(opcional).
Se você não marcar essa opção agora, poderá marcá-la mais tarde.

5. Se for exibida uma mensagem de aviso para aceitar o certificado, clique em Sim.
6. No painel de informações sobre o site, aceite ou altere os valores padrão e clique em Avançar.
7. No painel de opções de banco de dados, clique em Banco de dados SQL Server Express padrão ou Banco de

dados do Microsoft SQL Server e clique em Avançar.
A Symantec recomenda que o site com o qual você replica use o mesmo tipo de banco de dados, mas isso não
é obrigatório. Para a versão 14.3 MPx e anteriores, o banco de dados padrão é o banco de dados incorporado
padrão.
Conclua a instalação com base no banco de dados escolhido.

8. No painel Executar o LiveUpdate, clique em Avançar.
Opcionalmente, adicione as informações do parceiro.

9. Se desejar, aceite o recurso de coleta de dados e clique em Avançar.
O banco de dados é criado. Essa etapa pode demorar.
O Symantec Endpoint Protection Manager é iniciado.

Altere o agendamento, se necessário. Consulte:

Para alterar a frequência e o conteúdo da replicação

Mais informações

• Como configurar sites e replicação
• O que são sites e como a replicação funciona?
• Como decidir sobre a configuração de vários sites e a replicação
• Como impedir a replicação durante uma atualização

Para alterar a frequência e o conteúdo da replicação
Por padrão, a replicação é agendada para ocorrer automaticamente depois de instalar o segundo site e o servidor
de gerenciamento. A replicação ocorre de acordo com o agendamento padrão como parte da instalação do segundo
servidor de gerenciamento. No entanto, talvez seja necessário alterar a frequência com base no tempo da replicação.
Você pode alterar a frequência no site local ou no novo site, mas a Symantec recomenda a configuração da replicação
no site remoto primeiro. O agendamento em ambos os sites será o mesmo na próxima vez em que os dois sites forem
replicados. O site com o menor número de ID inicia a replicação agendada. O site que for configurado como novo
parceiro de replicação sempre terá seu banco de dados sobrescrito pelo banco de dados do site local para o qual o site
novo apontará.
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Os dois sites compartilham automaticamente grupos e políticas. Você pode escolher se quer replicar logs, pacotes de
instalação do cliente ou conteúdo do LiveUpdate com base na quantidade de espaço em disco disponível.

O tempo que leva para replicar depende do tamanho do banco de dados, assim como da conexão de rede entre os
sites. Primeiro, teste um ciclo de replicação para ver quanto tempo leva. Você deve agendar sua replicação com base
nesse período de tempo e certificar-se de que o momento em que os servidores de gerenciamento duplicarem dados não
coincida. Os pacotes de cliente e o conteúdo do LiveUpdate podem incluir um de grande volume de dados. Os dados
em um pacote de cliente podem chegar a 5 GB. Os pacotes de instalação do cliente podem exigir até 500 MB de espaço
em disco. Se pretender replicar logs, certifique-se de ter espaço em disco suficiente para os logs adicionais em todos os
servidores de parceiros de replicação.

Após a replicação completa inicial do banco de dados, as replicações subsequentes serão razoavelmente pequenas se
você replicar somente políticas, clientes e grupos, e não logs. Verifique se os servidores de gerenciamento têm espaço
livre em disco suficiente para replicar com base na frequência e no conteúdo.

Para alterar a frequência e o agendamento da replicação

1. No console, clique em Administrador > Servidores.
2. Em Servidores > Site local expanda Parceiros de replicação e selecione o site com o qual você quer replicar.
3. Em Tarefas, clique em Editar propriedades do parceiro de replicação.
4. Escolha o conteúdo que você quer replicar.
5. Para mudar o agendamento, execute uma destas tarefas:

– Marque Replicação automática para permitir que o servidor de gerenciamento escolha o momento de replicar os
dados.
Essa opção faz com que haja replicação frequente e automática entre dois sites a cada duas horas.

– Marque Replicar em um agendamento para configurar um agendamento personalizado.
6. Clique em OK.

Mais informações

Replication considerations and best practices (em inglês)

Como replicar dados imediatamente
A replicação ocorre normalmente de acordo com o agendamento padrão quando você configura um site adicional.
Convém realizar a replicação imediatamente. O site com o menor número de ID inicia a replicação agendada.

Se você usar o banco de dados do Microsoft SQL Server com mais de um servidor, poderá somente iniciar a replicação
pelo primeiro servidor nesse site.

Para replicar dados imediatamente

1. No console, clique em Administrador > Servidores.
2. Em Servidores > Site local, expanda Parceiros de replicação e selecione o site.
3. Em Tarefas, clique em Replicar agora.
4. Clique em Sim e depois em OK.

Mais informações

• Para alterar a frequência e o conteúdo da replicação
• Como configurar sites e replicação

Para excluir sites
Excluir um parceiro de replicação desconecta a parceria no Symantec Endpoint Protection Manager, mas não desinstala
o software do servidor de gerenciamento nem exclui o segundo site.
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Se você remover o servidor de gerenciamento de um site remoto, precisará excluí-lo manualmente de todos os sites.
Desinstalar o software de um console do servidor de gerenciamento não faz com que o ícone desapareça do painel
Servidores em outros consoles.Consulte:

Como desativar a replicação e restaurar a replicação antes e depois de um upgrade

Para excluir um site
1. No console, clique em Administrador > Servidores > Site local, expanda Parceiros de replicação, clique com o

botão direito do mouse no parceiro de replicação e clique em Excluir parceiro de replicação.

2. Em Sites remotos, clique com o botão direito do mouse no site e clique em Excluir site remoto.

3. Clique em Sim.

Mais informações

Como configurar sites e replicação

Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint
Protection
Para preparar-se para a recuperação após uma falha de hardware ou corrupção do banco de dados, você deverá fazer o
backup das informações que serão coletadas após a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager.

Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:

• Como preparar a recuperação após desastres
• Como executar a recuperação após desastres

Como preparar a recuperação após desastres

Siga estas etapas para se preparar.

Table 186: Etapas de nível elevado para preparar-se para recuperação após desastres

Etapa Descrição

Etapa 1: Fazer backup do banco
de dados

Faça backup do banco de dados regularmente, de preferência semanalmente.
Por padrão, a pasta de backup do banco de dados é salva no seguinte local padrão:
C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup
O arquivo de backup é denominado data_timestamp.zip.
Para obter mais informações, consulte:
Como fazer backup de logs e banco de dados

Etapa 2: Fazer backup do arquivo
de recuperação após desastres

O arquivo de recuperação inclui a senha de criptografia, o ID do domínio dos arquivos de
armazenamento de chave, os arquivos de certificado, os arquivos de licença e os números da
porta. Por padrão, o arquivo está localizado no seguinte diretório:
C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup
\recovery_timestamp.zip
O arquivo de recuperação armazena somente o ID do domínio padrão. Se você tiver
vários domínios, o arquivo de recuperação não armazenará essas informações. Se você
precisar executar a recuperação após desastres, será necessário adicionar novamente os
domínios.Consulte:
Como adicionar um domínio
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Etapa Descrição

Etapa 3: Atualizar ou fazer
backup do certificado de servidor
(opcional)

Se você atualizar o certificado autoassinado para um tipo diferente de certificado, o servidor de
gerenciamento criará um novo arquivo de recuperação. Como o arquivo de recuperação tem um
carimbo de hora, será possível dizer qual arquivo é o mais recente.Consulte:
• Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor
• Como fazer backup de um certificado de servidor

Etapa 4: Salvar o endereço IP e
o nome do host do servidor de
gerenciamento em um arquivo de
texto (opcional)

Se você tiver uma falha de hardware catastrófica, será necessário reinstalar o servidor de
gerenciamento que usa o endereço IP e o nome do host do servidor de gerenciamento original.
Adicionar o endereço IP e o nome do host a um arquivo de texto, como: Backup.txt.

Etapa 5: Armazenar os dados
de backup em um local externo
seguro

Copie os arquivos dos quais fez backup nas etapas anteriores em outro computador

Como executar a recuperação após desastres

A tabela a seguir relaciona as etapas para recuperar o ambiente do Symantec Endpoint Protection no caso de falha de
hardware ou corrupção do banco de dados.

Para seguir essas etapas, certifique-se de ter feito backups e arquivos de recuperação.

Table 187: Processo para executar a recuperação após desastres

Etapa Ação

Etapa 1: Reinstalar o Symantec
Endpoint Protection Manager
usando um arquivo de
recuperação após desastres.

Reinstalando o servidor de gerenciamento, é possível recuperar os arquivos que foram salvos
após a instalação inicial.Consulte:
Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager
Se você reinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager em um computador diferente e sem
usar o arquivo de recuperação após desastres, deverá gerar um certificado de servidor novo.
Consulte:
Como gerar um novo certificado de servidor

Etapa 2: Restaurar o banco de
dados.

Você pode restaurar o banco de dados com ou sem um backup do banco de dados.Consulte:
Como restaurar o banco de dados

Etapa 3: Reativar a conformidade
com os padrões federais de
processamento de informações
(FIPS, Federal Information
Processing Standards) 140-2.
(opcional)

Se você usar uma versão do Symantec Endpoint Protection em conformidade com FIPS e tiver a
conformidade com FIPS ativada, depois de recuperar o Symantec Endpoint Protection Manager,
será preciso reativar a conformidade com o FIPS.
Essa configuração não está armazenada no arquivo de recuperação após desastres.

Mais informações

• Como fazer backup dos arquivos de licença
• Como exportar e importar configurações do servidor
• Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Para fazer backup de logs e banco de dados
A Symantec recomenda fazer backup do banco de dados, pelo menos, semanalmente. Você deve armazenar o arquivo
de backup em outro computador.

Por padrão, o arquivo de backup é salvo na seguinte pasta: C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.
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Os backups são colocados em um arquivo.zip. Por padrão, o arquivo de backup do banco de dados é denominado
date_timestamp.zip, a data em que o backup ocorre.

NOTE

Evite salvar o arquivo de backup no diretório de instalação do produto. Caso contrário, o arquivo de backup
será removido quando o produto for desinstalado.

Os dados de logs não são armazenados em backup a menos que você configure o Symantec Endpoint Protection
Manager para fazê-lo. Se você não fizer backup dos logs, apenas as suas opções de configuração de log serão salvas
durante um backup. Você pode usar o backup para restaurar o banco de dados, mas os logs do banco de dados estão
vazios de dados quando eles são restaurados.

Você pode manter até 10 versões de backup do site. Você deve verificar se tem espaço em disco suficiente para manter
todos os dados se optar por manter várias versões.

Você pode verificar o log do sistema, assim como a pasta de backup para verificar o status durante e após o backup.

Você pode fazer backup do banco de dados imediatamente ou agendar o backup para que ocorra automaticamente.

NOTE

O banco de dados do Microsoft SQL Server Express tem um limite de 10 GB. Para fazer backup do banco de
dados, não é possível ter mais de 10 GB no banco de dados e deve haver ao menos 10 GB de espaço em
disco disponível.

Melhores práticas de upgrade do banco de dados incorporado para o banco de dados do Microsoft SQL Server
Express

Para obter mais informações, consulte:

• Como agendar backups automáticos do banco de dados
• Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Para fazer backup do banco de dados e dos logs
1. Para fazer backup do banco de dados e dos logs no computador que executa o Symantec Endpoint Protection

Manager, no menu Iniciar, clique em Todos os programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec
Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore.

2. Na caixa de diálogo Database Backup and Restore, clique em Fazer backup.

3. Na caixa de diálogo Fazer backup do banco de dados, selecione Logs de backup e clique em Sim.

4. Clique em OK.

5. Quando o backup do banco de dados for concluído, clique em Sair.

6. Copie o arquivo do banco de dados de backup em outro computador.

7. Para fazer backup do banco de dados e dos logs de dentro do console, no console, clique em Admin > Servidores.

8. Em Servidores, clique em Site local (meu site) > SQLEXPRESSSYMC (a partir da versão 14.3 RU1) ou localhost.

9. Em Tarefas, clique em Fazer backup do banco de dados agora.

10. Na caixa de diálogo Fazer backup do banco de dados, selecione Logs de backup e clique em Sim.

11. Clique em OK.

12. Clique em Fechar.

Como fazer backup de um certificado de servidor
Caso o computador no qual o servidor de gerenciamento foi instalado for corrompido, você deverá fazer backup da chave
privada e do certificado.
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Será feito o backup do arquivo de armazenamento de chave JKS durante a instalação inicial. Também será feito o
backup de um arquivo chamado server_carimbo_de_hora.xml. O arquivo Armazenamento de chave JKS inclui o
par de chaves privada e pública do servidor e o certificado autoassinado.

Para fazer backup do certificado de servidor
1. No console, clique em Administrador e, em seguida, em Servidores.

2. Em Servidores, clique no servidor de gerenciamento de cujo certificado de servidor você deseja fazer backup.

3. Em Tarefas, clique em Gerenciar certificado de servidor e, em seguida, clique em Avançar.

4. No painel Gerenciar certificado de servidor, clique em Fazer backup do certificado de servidor e em Avançar.

5. No painel Fazer o backup do certificado de servidor, clique em Procurar para especificar uma pasta de backup e
clique em seguida em Abrir.

NOTE

Você faz backup do certificado de servidor de gerenciamento na mesma pasta.

6. No painel Fazer o backup do certificado de servidor, clique em Avançar.

7. Clique em Concluir.

Mais informações

• Sobre certificados de servidor
• Como gerar um novo certificado de servidor
• Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor

Reinstalação ou reconfiguração do Symantec Endpoint Protection Manager
Se você precisar reinstalar ou reconfigurar o servidor de gerenciamento, poderá importar todas as configurações usando
um arquivo de recuperação após desastres. Você pode reinstalar o software no mesmo computador e no mesmo diretório
de instalação. O Symantec Endpoint Protection Manager cria um arquivo de recuperação durante a instalação. Você
pode também usar este procedimento para reconfigurar o site existente ou para instalar um site adicional para replicação.

Consulte também:

Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager
1. Para reinstalar o servidor de gerenciamento, desinstale o servidor de gerenciamento existente.

2. Instale o servidor do arquivo de instalação.Consulte:

Como instalar o Symantec Endpoint Protection Manager

3. No painel Bem-vindo, certifique-se de que a opção Usar um arquivo de recuperação para restaurar a
comunicação com clientes previamente implementados esteja selecionada e clique em Avançar.

Por padrão, o arquivo de recuperação é encontrado em: C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup. O arquivo de recuperação
reconecta seus clientes ao Symantec Endpoint Protection Manager.

4. Siga as instruções em cada painel. As configurações padrão funcionam para a maioria de casos. Se o servidor
reinstalado se conectar a um banco de dados existente, altere as configurações do banco de dados para aquelas do
banco de dados existente.

Você também pode restaurar o banco de dados, caso seja necessário. Porém, se o banco de dados do Symantec
Endpoint Protection Manager residir em outro computador ou não for afetado, você não precisará restaurar o banco
de dados. Consulte:

 598



 

Como restaurar o banco de dados

5. Para reconfigurar o servidor de gerenciamento, clique em Iniciar > Todos os Programas > Symantec Endpoint
Protection Manager > Ferramentas do Symantec Endpoint Protection Manager > Assistente para configuração
do servidor de gerenciamento.

6. Selecione uma das opções a seguir:

• Para reconfigurar o servidor de gerenciamento no site existente, clique em Reconfigurar o servidor de
gerenciamento.

• Para reconfigurar o servidor de gerenciamento para replicar dados com um site existente, clique em Reconfigurar
o servidor de gerenciamento para replicar com um site diferente.
Esta opção reconfigura o servidor de gerenciamento localmente instalado para criar um site novo e para replicar
os dados com outro site existente em sua rede. Além disso, se você tiver dois sites que não façam replicação, use
esta opção para converter um deles em um site que faça replicação com o segundo site.

NOTE

Se você deixar Usar um arquivo de recuperação para restaurar a comunicação com clientes
previamente implementados marcado, a instalação continuará. Contudo, a opção ignora o ID do
domínio padrão no arquivo de recuperação e usa o ID do domínio do parceiro de replicação. Depois que
a reconfiguração for concluída, os clientes existentes podem falhar em se conectar devido à mudança no
ID do domínio.

7. Siga as instruções em cada painel.

Mais informações

Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

Para gerar um novo certificado de servidor
Gere um novo certificado de servidor para o Symantec Endpoint Protection Manager se o endereço IP ou o nome de host
do servidor for alterado ou se sua chave privada tiver sido comprometida.

Por padrão, a comunicação servidor-cliente depende da verificação do certificado do servidor. Se for gerado um novo
certificado do servidor, a verificação falhará e a comunicação será interrompida. Siga as práticas recomendadas para
atualizar o certificado antes de iniciar esse procedimento.Consulte:

Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o servidor

Para gerar um novo certificado de servidor
1. No console, clique em Administrador e, em seguida, em Servidores.

2. Em Servidores, clique no servidor de gerenciamento.

3. Em Tarefas, clique em Gerenciar certificado de servidor e, em seguida, clique em Avançar.

4. No painel Gerenciar certificado de servidor, clique em Gerar novo certificado de servidor. Verifique se a opção
Gerar novas chaves está selecionada e clique em Avançar.

Gerar novas chaves gera um novo certificado com um novo par de chaves (chaves públicas e privadas). Se você
desmarcar essa opção, o novo certificado usará as mesmas chaves de antes, reduzindo o perfil de segurança do
servidor do Symantec Endpoint Protection Manager em caso de comprometimento do par de chaves.
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5. Clique em Sim e em Avançar.

6. Você deve reiniciar os seguintes serviços para usar o novo certificado:

• O serviço do Symantec Endpoint Protection Manager
• O serviço Servidor da Web do Symantec Endpoint Protection Manager
• O serviço de API do Symantec Endpoint Protection Manager

(A partir de 14)

Para obter mais informações, consulte:

• Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento
• Como interromper e iniciar o servidor web do Apache

Ao fazer logon novamente no Symantec Endpoint Protection Manager, você será solicitado a confiar no novo certificado.

Mais informações

• Sobre como aceitar o certificado de servidor autoassinado do Symantec Endpoint Protection Manager
• Como fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Restauração do banco de dados
Se o banco de dados for corrompido ou você precisar executar a recuperação após desastres, será possível restaurar o
banco de dados. Para restaurar o banco de dados, é necessário primeiro ter feito o backup.Consulte:

Como fazer backup de logs e banco de dados

NOTE
Você deve restaurar o banco de dados usando a mesma versão do Symantec Endpoint Protection Manager que
usou para fazer backup do banco de dados. Você pode restaurar o banco de dados no mesmo computador em
que foi instalado originalmente ou em um computador diferente.

A restauração do banco de dados pode levar alguns minutos para ser concluída.

Para restaurar o banco de dados com um backup:

1. Interrompa o serviço do servidor de gerenciamento.Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

2. No menu Iniciar, clique em Todos os programas > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec
Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore.

3. Na caixa de diálogo Database Backup and Restore, clique em Restaurar.
4. Clique em Sim para confirmar a restauração do banco de dados.
5. Na caixa de diálogo Restaurar site, selecione o arquivo de backup do banco de dados e clique em OK.
6. Localize a cópia do arquivo de backup do banco de dados feita quando você fez backup do banco de dados. Por

padrão, o arquivo de backup do banco de dados é denominado date_timestamp.zip.
7. Clique em OK.
8. Clique em Sair.
9. Reinicie o serviço do servidor de gerenciamento.

Para restaurar o banco de dados sem um backup:

Talvez seja necessário restaurar o banco de dados sem um backup nos seguintes casos:

• Você tentou, mas não conseguiu redefinir sua senha de administrador. Consulte:
Como redefinir uma senha esquecida do Symantec Endpoint Protection Manager

• Você não fez backup do banco de dados e o banco de dados está corrompido.

1. Faça backup dos arquivos de política.
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Importe os arquivos de política exportados depois de reinstalar o banco de dados.
2. Se houver vários domínios, crie um arquivo de texto chamado SEPBackup.txt e adicione todos os IDs de domínio

(Opcional)
Para salvar as informações do servidor de gerenciamento, adicione o endereço IP e o nome do host do servidor de
gerenciamento ao arquivo.

3. Interrompa o serviço do servidor de gerenciamento. Consulte:
Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

4. Reconfigure o servidor de gerenciamento usando o Assistente para Configuração do Servidor de Gerenciamento e o
arquivo de recuperação. Consulte:
Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

5. No Symantec Endpoint Protection Manager reconfigurado, neste arquivo:
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
O padrão para SEPM_Install é C:/Arquivos de Programas (x86)/Symantec/Symantec Endpoint Protection Manager.
Altere:
scm.agent.groupcreation=false para scm.agent.groupcreation=true
Essa edição permite a criação automática dos grupos de clientes. Caso contrário, os clientes reaparecem no grupo
padrão enquanto acessam.
Os clientes podem comunicar-se com o Symantec Endpoint Protection Manager, mas reaparecerão no console
somente depois de seu próximo acesso.
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Como gerenciar clientes do console da nuvem do Symantec
Endpoint Security

Saiba como gerenciar clientes e políticas no console de nuvem do ICDm e no Symantec Endpoint Protection Manager.

Para aproveitar alguns recursos de política na nuvem, você pode configurar o gerenciamento híbrido em seu ambiente.
Com o gerenciamento híbrido, você registra um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) no console
do ICDm. Em seguida, você pode gerenciar os computadores cliente e algumas políticas do console na nuvem do ICDm
e do Symantec Endpoint Security.

O que é o console de nuvem do Symantec Endpoint Security (SES) e
do Integrated Cyber Defense Manager (ICDm)?
O Symantec Endpoint Security (SES) é a versão totalmente gerenciada pela nuvem do Symantec Endpoint Protection
local, que fornece proteção de várias camadas contra ameaças, independentemente de como elas ataquem seus
endpoints. Gerencie o Symantec Endpoint Security por meio do Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm),
um console de nuvem unificado que fornece visibilidade das ameaças em todos os endpoints e utiliza diversas
tecnologias para gerenciar a postura de segurança da sua empresa.

O ICDm é o console de gerenciamento na nuvem equivalente ao console de gerenciamento do Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) no local. Os dois consoles de gerenciamento gerenciam o mesmo cliente, chamado de
Symantec Agent na nuvem e de cliente do Symantec Endpoint Protection no SEPM.

Para obter mais informações, consulte:

• O que é Symantec Endpoint Security?
• Symantec Endpoint Security completo

Você pode gerenciar seus dispositivos e algumas políticas no Symantec Endpoint Security, e o restante da proteção no
Symantec Endpoint Protection Manager.Essa opção de gerenciamento híbrido fornece alguns recursos de segurança
adicionais que o Symantec Endpoint Protection Manager local não fornece.

Os clientes do Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) e posterior são ativados para a nuvem (denominados
Symantec Agent no Symantec Endpoint Security). Você usa o mesmo cliente para o SEP ou o SES.

Para usar o gerenciamento híbrido, após a instalação do Symantec Endpoint Protection Manager, registre cada domínio
do Symantec Endpoint Protection Manager no console de nuvem do ICDm.

Veja a seguir é um resumo de alto nível dos recursos que você obtém ao registrar um domínio do Symantec Endpoint
Protection Manager:

• Descoberta e bloqueio de detecções suspeitas com a política de proteção intensiva.
• Configuração do produto para otimização para ambientes de largura de banda baixa.
• Gerenciamento integrado de falsos positivos com uma lista central de permissão e negação
• Console na nuvem moderno para gerenciar recursos avançados.

Mais informações

Como escolher entre as opções de gerenciamento local, híbrido ou na nuvem
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Como escolher entre as opções de gerenciamento local, híbrido ou
apenas na nuvem
O agente do Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) ou posteriores são as versões de agente que o Symantec
Endpoint Security (Segurança de endpoint) gerencia. Esses agentes são ativados pela nuvem e você pode gerenciá-
los no Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) ou no console de nuvem do Gerenciador de defesa cibernética
integrada.

Você pode gerenciar os agentes somente na nuvem, somente no local ou em uma combinação de ambos
(gerenciamento híbrido):

• Para o gerenciamento somente na nuvem, use o Gerenciador de defesa cibernética integrada da Symantec (ICDm),
um console de nuvem unificado. É necessário adquirir o Symantec Endpoint Security Enterprise ou o Symantec
Endpoint Security Complete.

• Para gerenciamento local, instale o Symantec Endpoint Protection Manager, que é o console de gerenciamento do
Symantec Endpoint Protection. Você pode adquirir o Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Security
Enterprise ou Symantec Endpoint Security Complete.

• Para gerenciamento híbrido, use o Symantec Endpoint Protection Manager para dispositivos gerenciados no local
e o console do ICDm para administrar dispositivos gerenciados na nuvem. Registre cada domínio do Symantec
Endpoint Protection Manager no console de nuvem do ICDm. O registro fornece uma única exibição de todos os
dispositivos e alertas no ICDm. Além disso, é possível gerenciar os dispositivos e algumas políticas do ICDm para
toda a sua implementação híbrida. No entanto, você pode gerenciar o restante da proteção para os dispositivos
locais no Symantec Endpoint Protection Manager. Você deve adquirir o Symantec Endpoint Security Enterprise ou o
Symantec Endpoint Security Complete.
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Table 188: Como decidir pelo uso do Symantec Endpoint Protection local ou do Symantec Endpoint Security
gerenciado pela nuvem

Se desejar... Use este produto

Gerenciar clientes usando
apenas o console de nuvem

Symantec Endpoint Security (Enterprise ou Complete)
O console de gerenciamento somente na nuvem é o gerenciador da defesa cibernética integrada
(ICDm, Integrated Cyber Defense Manager) e os dispositivos usam os Symantec Agents versão 14.2
RU1 ou posteriores. Crie e implemente o pacote de instalação de agente no Symantec Endpoint
Security. Instale o software cliente local nos dispositivos, como antes.
Gerencie os agentes inteiramente na nuvem, que ignora a comunicação com o console de
gerenciamento local, o Symantec Endpoint Protection Manager.
Adote essa abordagem nas seguintes situações:
• Você não deseja ter o custo ou as despesas gerais da instalação e do gerenciamento de um

servidor de gerenciamento e de um banco de dados.
• Você tem diversos produtos corporativos da Symantec e deseja compartilhar os recursos de

gerenciamento por meio de um único console de gerenciamento.
• Você deseja obter visibilidade unificada de ameaças, políticas e incidentes dos diversos produtos

da Symantec, o que reduz os tempos de resposta a incidentes de dias para minutos.
• O Symantec Endpoint Security tem recursos adicionais que o Symantec Endpoint Protection local

não tem. Consulte:
Referência rápida dos recursos do Symantec Endpoint Protection gerenciado versus os recursos
do Symantec Endpoint Security gerenciado no ICDm

Para gerenciar os agentes na nuvem, você faz logon diretamente na sua conta do Symantec Security
Cloud. Se você tiver instalado o Symantec Endpoint Protection Manager, não será possível registrar
o domínio na nuvem.
Ao atualizar para o Symantec Endpoint Security, a configuração equivalente na nuvem tem
precedência sobre a configuração do Symantec Endpoint Protection Manager. Se não houver
configuração equivalente, a configuração anterior do Symantec Endpoint Protection Manager terá
precedência.
Se você atualizar do Symantec Endpoint Protection Manager para a nuvem, será possível
reverter para o gerenciamento do com o Symantec Endpoint Protection Manager. No entanto,
será necessário reinstalar o servidor de gerenciamento se ele for desinstalado. Certifique-se de
fazer backup do banco de dados antes de fazer a atualização, caso seja necessário executar a
recuperação de falhas mais tarde. Você pode usar o comando SMC para converter dispositivos do
Windows de volta para o gerenciamento pelo Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:
• Como fazer upgrade para o Symantec Endpoint Security a partir do Symantec Endpoint

Protection
• Introdução ao Endpoint Security
• Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Gerenciar clientes usando
apenas o Symantec Endpoint
Protection Manager local

Symantec Endpoint Protection ou Symantec Endpoint Security (Enterprise ou Complete)
Não registre um domínio do SEPM na nuvem. Crie e implemente o pacote de instalação de clientes
no Symantec Endpoint Protection Manager.
Adote essa abordagem nas seguintes situações:
• A rede inclui locais remotos, como uma plataforma de petróleo ou um ambiente offshore
• Você trabalha em um setor do governo no qual a rede é muito restrita.
• Você tem muitos clientes em uma rede sem acesso à nuvem.
• Você deseja os mesmos recursos de um servidor de gerenciamento local. No entanto, o

Symantec Endpoint Protection continua a adicionar recursos.
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Se desejar... Use este produto

Gerenciar clientes legados e
agentes gerenciados somente
na nuvem (híbrido)

Symantec Endpoint Protection ou Symantec Endpoint Security (Enterprise ou Complete)
Para uma implementação híbrida bem-sucedida, o SEPM e os agentes devem ser da versão 14.1 ou
posteriores. Gerencie os agentes e algumas políticas no Symantec Endpoint Security. Gerencie os
clientes anteriores à versão 14.1 no Symantec Endpoint Protection Manager.

Note: O cliente do Symantec Endpoint Protection é o mesmo do Symantec Agent.

Adote essa abordagem nas seguintes situações:
• Você deseja atualizar da versão 14.1 ou posterior para o Symantec Endpoint Security, mas

deseja migrar aos poucos para um console completamente gerenciado na nuvem.
• Você tem clientes em dispositivos que usam sistemas operacionais que o Symantec Endpoint

Security não suporta.
• Você deseja usar o Controle de aplicativos que substitui a política Controle de aplicativos do

Symantec Endpoint Protection Manager. O Controle de aplicativos requer um cliente do 14.2 MP1
ou posterior. O Isolamento de aplicativos (novo) requer a versão 14.2 RU1 (somente na nuvem)
ou o cliente da 14.2 RU1 ou posterior, e usa o console de nuvem do Symantec Endpoint Security.
É necessário comprar a assinatura completa do Symantec Endpoint Security para obter o
Controle de aplicativos e o Isolamento de aplicativos.

Se você atualizar para o modelo híbrido e, posteriormente, desejar reverter para usar somente o
Symantec Endpoint Protection Manager, basta cancelar o registro do domínio do Symantec Endpoint
Protection Manager. Essa opção oferece mais flexibilidade; é possível migrar totalmente para a
nuvem em um momento posterior.Consulte:
• Como registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no console de nuvem
• Como cancelar o registro dos domínios do Symantec Endpoint Protection Manager no console de

nuvem

NOTE

Se não for o Symantec Endpoint Security a gerenciá-lo, o cliente funcionará ligeiramente diferente caso ele
seja gerenciado pelo Symantec Endpoint Protection Manager. O Symantec Endpoint Protection Manager
controla mais opções no cliente, enquanto o Symantec Endpoint Security controla menos opções. O Symantec
Endpoint Protection Manager fornece mais opções para o usuário configurar; o cliente gerenciado pela nuvem
fornece menos opções. No entanto, a Symantec adiciona novos recursos ao Symantec Endpoint Security nas
atualizações mensais.

Mais informações

Comparação entre o Symantec Endpoint Protection 14.x local e o Symantec Endpoint Security completo

Como registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection
Manager no console de nuvem
Primeiramente, você deve registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager para poder ver ou gerenciar
clientes e a proteção a partir do console de nuvem do ICDm (Symantec Integrated Defense Manager).

NOTE

Você pode registrar, no máximo, 50 domínios do Symantec Endpoint Protection Manager.

Quando você faz upgrade do Symantec Endpoint Protection Manager, o SEPM retém o status do registro.

Antes de iniciar o registro

O registro no console de nuvem instala o serviço de ponte do Symantec Endpoint Protection Manager, ou o conector,
usando um arquivo .MSI.
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Seu ambiente deve atender aos seguintes requisitos para oferecer suporte ao registro de um domínio no console de
nuvem do ICDm:

• Assinatura paga do Symantec Endpoint Security Complete ou Symantec Endpoint Security Enterprise.
NOTE
Para gerenciar a proteção adaptativa na versão 14.3 RU2 e posterior, é necessário ter uma assinatura do
Symantec Endpoint Security Complete.

• Conta do Symantec Security Cloud
Você poderá configurar esta conta de logon ao iniciar o registro do domínio no Symantec Endpoint Protection
Manager. Ou poderá usar uma conta existente para efetuar logon.

• Acesso de administrador ao Symantec Endpoint Protection Manager.
• Clientes do Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 ou posterior

Você pode registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no console de nuvem com clientes
anteriores, mas esses clientes anteriores não poderão aproveitar as políticas somente para nuvem.

Etapa 1: Obter um token de registro do console de nuvem

1. No console da nuvem, acesse a sua conta do Symantec Security Cloud.
2. Vá para Integration > Inscrição.
3. Selecione Copiar na área de transferência para copiar um token de registro dessa página.

Etapa 2: Iniciar o registro

Como iniciar o registro a partir do Symantec Endpoint Protection Manager (versão 14.3 RU1 e posterior com uma
assinatura do Symantec Endpoint Security Complete)

• No Symantec Endpoint Protection Manager, clique na página de segurança avançada e, em seguida, clique em
Parâmetros.
Podem ser necessários de 3 a 4 dias para que o mapa de calor do aplicativo de comportamento da proteção
adaptativa a seguir apareça. Durante esse período, o SEPM tenta se comunicar com o console da nuvem. É possível
registrar o domínio do SEPM a qualquer momento. Você não precisa se registrar para ver o mapa de calor da
proteção adaptativa, mas precisará se registrar se desejar gerenciá-lo.
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• Na caixa de diálogo Parâmetros, cole o token de registro obtido na Etapa 1 na caixa de texto Token de registro e
clique em Registrar o Symantec Endpoint Protection Manager.
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Como iniciar o registro a partir do Symantec Endpoint Protection Manager (versão 14.2 MP1 a 14.3 MP1 ou uma
assinatura do Symantec Endpoint Security Enterprise)

• Selecione a guia Nuvem.
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Na caixa de texto, cole o token de registro obtido na Etapa 1 e clique em Registrar o Symantec Endpoint Protection
Manager.

Como iniciar o registro a partir do Symantec Endpoint Protection Manager (14.2 ou anterior)

• No Symantec Endpoint Protection Manager, na página Início, selecione Registrar-se agora ou vá para a guia
Nuvem.
O botão Introdução leva você para a página de logon do console de nuvem. Se você não tiver credenciais de logon,
entre em contato com o gerente de equipe da sua conta.

• Na caixa de texto, cole o token de registro obtido na Etapa 1 e clique em Registrar o Symantec Endpoint Protection
Manager.
Você receberá uma mensagem de confirmação.

• Clique em Iniciar no banner da página Início do Symantec Endpoint Protection Manager para fazer login no console
da nuvem.

Etapa 3: Após o registro, escolha se deseja gerenciar clientes e políticas no console da nuvem

Após o registro, todos os seus computadores cliente são exibidos no console da nuvem como dispositivos. Por padrão,
o Symantec Endpoint Protection Manager gerencia a topologia. Para gerenciar a topologia no console da nuvem, é
necessário alternar o controle de gerenciamento no console da nuvem. Para obter mais informações, consulte:

O que acontece depois que você registra um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no console da nuvem

WARNING

Sempre que for efetuada uma alteração na estrutura do grupo de dispositivos, haverá um atraso de 10 minutos
até que a alteração seja exibida no Symantec Endpoint Protection Manager. O contrário também é verdadeiro.
O comportamento é parecido com a maneira como a replicação do Symantec Endpoint Protection Manager
funciona. Durante o atraso, não tente fazer mais alterações de topologia. Talvez as alterações não entrem em
vigor.
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• Ative o gerenciamento de dispositivos na nuvem somente para o domínio conectado.
• Para gerenciar as políticas com base na nuvem, ative a opção Manage Policies from the Cloud. Ative essas opções

no console da nuvem em Integration > Inscrição.
Você deverá manter a opção Manage Policies from the Cloud desativada se usar o Active Directory ou APIs de
terceiros para gerenciar seus dispositivos.

Mais informações

Como cancelar o registro de domínios do Symantec Endpoint Protection Manager

O que acontece depois que você registra um domínio do Symantec
Endpoint Protection Manager no console da nuvem
Após registro do domínio do Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), os dados do Symantec Endpoint Protection
Manager são sincronizados com o console da nuvem. Os dados incluem a hierarquia de clientes e as políticas que o
console de nuvem suporta. O tempo de sincronização não é imediato. Talvez seja necessário aguardar um tempo para
que os dispositivos estejam visíveis no console de nuvem.

Depois que os dispositivos e as políticas são sincronizados, você pode gerenciá-los no Symantec Endpoint Protection
Manager ou no console de nuvem do gerenciador da Defesa cibernética integrada. Isso é chamado de gerenciamento
híbrido.

Os computadores cliente e grupos de clientes do Symantec Endpoint Protection Manager são exibidos no console de
nuvem automaticamente como dispositivos na página Devices.Por padrão, os dispositivos são exibidos em uma lista
simples e não em grupos na página Devices.

Os clientes do Symantec Endpoint Protection Manager são chamados de Symantec Agents no console de nuvem.

Etapa 1: exibir os dispositivos gerenciados pelo Symantec Endpoint Protection Manager

1. No console da nuvem, vá para Endpoint > Dispositivos.
2. Na guia Dispositivos, no menu suspenso Gerenciado por, selecione Endpoint Protection Manager.

Por padrão, a organização dos dispositivos é gerenciada no Symantec Endpoint Protection Manager. Os dispositivos
pode ser gerenciados somente no console de nuvem ou somente no Symantec Endpoint Protection Manager, mas não
em ambos ao mesmo tempo.

Etapa 2: escolher se os dispositivos e grupos devem ser gerenciados no console da nuvem

1. No console da nuvem, vá para Endpoint> Integration.
2. Na guia Cadastro, certifique-se de que a opção Gerenciar dispositivos no console de nuvem esteja ativada.

NOTE

Se desejar que o Active Directory ou alguma outra ferramenta de diretório de terceiros gerencie a organização
do dispositivo, mantenha essa configuração desativada.

NOTE

Sempre que for efetuada uma alteração na estrutura do grupo de dispositivos, haverá um atraso de 10 minutos
até que a alteração seja exibida no Symantec Endpoint Protection Manager. O contrário também é verdadeiro.
O comportamento é parecido com a maneira como a replicação do Symantec Endpoint Protection Manager
funciona. Durante o atraso, não tente fazer mais alterações de topologia. Talvez as alterações não entrem em
vigor.

Etapa 3: Escolher se deseja gerenciar seus clientes somente na nuvem ou somente no Symantec Endpoint
Protection Manager

 610



 

As políticas são exibidas no console de nuvem automaticamente em Endpoint > página Políticas.Não será necessário
exportar as políticas do Symantec Endpoint Protection Manager e importá-las na nuvem, a menos que você pretenda
gerenciar o ambiente inteiramente no ICDm.

Após o registro no domínio, o console de nuvem sempre controla as políticas suportadas, que você gerencia no ICDm.

Você continuará usando o Symantec Endpoint Protection Manager para gerenciar outras políticas, como a de Integridade
do host.Essas políticas são enviadas ao Symantec Endpoint Protection Manager, que as distribui aos clientes.

Como gerenciar as políticas no console da nuvem

1. No console da nuvem, vá para a guia Integration > Enrollment e ative Manage Policies from the Cloud.

Etapa 4: Procurar as ameaças detectadas pelo console de nuvem

O Painel do console de nuvem e as listas de itens detectados fornecem informações mais abrangentes sobre as
detecções em seu ambiente. Use o painel para verificar os resultados das configurações da política e ajustá-las, se
necessário.

1. No console da nuvem, vá para Painel > SEP 14.2.

Mais informações

• Comparação entre os recursos do console de nuvem registrados no domínio do Symantec Endpoint Protection
Manager 14.x e os recursos do Symantec Endpoint Protection Manager local

• Efetuar logon na sua conta do Symantec Security Cloud

Como o Symantec Endpoint Protection Manager de gerenciamento
híbrido interage com o console de nuvem do Symantec Endpoint
Security
Esta seção relaciona alguns comportamentos esperados que podem ocorrer quando você registra um domínio
do Symantec Endpoint Protection Manager no console na nuvem. Consulte os seguintes tópicos para obter mais
informações:

• Comunicação e registro entre o portal na nuvem e o Symantec Endpoint Protection Manager
• Licenciamento, instalação, upgrade, bancos de dados
• Registro e cancelamento de registro de domínios
• Sites, replicação
• Grupos, clientes, locais
• Políticas e herança

Comunicação e registro entre o console na nuvem e o Symantec Endpoint Protection Manager

• Se o conector Symantec Endpoint Protection Manager não conseguir obter o token de acesso ao console na nuvem,
ele fará novas tentativas a cada hora.

• Talvez os clientes que se conectam por meio do Symantec Endpoint Protection Manager não exibam imediatamente
as informações corretas de status online no console na nuvem. Aguarde de 5 a 10 minutos depois que o status online
for alterado para obter um reflexo preciso do status atual.Consulte:
Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

• A hora do sistema para o servidor de gerenciamento e para o servidor do Google Cloud Platform (GCP) deve ter uma
diferença de 10 minutos entre um e outro. Caso contrário, o registro falhará, e você verá a seguinte mensagem de
erro:
O registro no console de nuvem não pode ser concluído porque a data e a hora do computador
do Symantec Endpoint Protection Manager não correspondem à data e à hora atuais. Altere a
configuração no Painel de Controle e, em seguida, repita o registro.
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Para resolver a correspondência incorreta de hora, sincronize o servidor do Symantec Endpoint Protection Manager
com o NTP (Network Time Protocol). Consulte este link para obter mais informações:
NTP: The Network Time Protocol (em inglês)

• Você pode usar os seguintes logs para solucionar uma falha de registro: BRIDGE_INSTALL.log, catalinaWs.out,
Cloud-0.log, scm-server-0.log e semapisrv_access_log.date.log. Todos esses arquivos são em\tomcat
\logs, dentro da pasta de instalação do Symantec Endpoint Protection Manager.

Para obter mais informações, consulte:

• Como registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager (14.1 ou posterior) no console de nuvem
• Como configurar uma lista de servidores de gerenciamento para o balanceamento de carga

Licenciamento, instalação, upgrade, bancos de dados

• Você deverá comprar uma licença do Symantec Endpoint Security para usar o console de nuvem ou fazer registros
nele.

• Você não pode fazer upgrade de um servidor de gerenciamento pelo console na nuvem.
• Você não pode fazer backup ou restaurar o banco de dados nem as configurações do Symantec Endpoint Protection

Manager por meio da nuvem.
• Para liberar licenças, o banco de dados do Symantec Endpoint Protection Manager exclui clientes que não se

conectaram ao domínio, com base no número de dias que você especificar. No console na nuvem, esses clientes
serão excluídos automaticamente após 30 dias, e você não poderá configurar este intervalo. Os clientes serão
excluídos primeiro no banco de dados do Symantec Endpoint Protection Manager e, em seguida, no console na
nuvem.Consulte:
Como apagar clientes obsoletos do banco de dados e tornar mais licenças disponíveis

Registro e cancelamento de registro do domínio

Quando o domínio é registrado:

• Eventos, políticas, clientes e grupos de clientes são sincronizados.
• Os recursos da política suportados pela nuvem não estão disponíveis para configuração no Symantec Endpoint

Protection Manager.
• As configurações da política na nuvem têm precedência.

É possível cancelar o registro do domínio padrão, se necessário. Por exemplo, você pode ter problemas de conectividade
ou pode decidir que não deseja que o console de nuvem gerencie suas políticas. É possível cancelar o registro na página
de registro do Symantec Endpoint Protection Manager ou em Endpoint > Integração > Cadastro no console de nuvem.

O processo de cancelamento do registro remove os grupos de clientes e clientes do domínio não registrado na nuvem.
Todas as políticas associadas permanecem no console da nuvem, bem como os eventos relacionados.Consulte:

Como cancelar o registro de domínios do Symantec Endpoint Protection Manager

Sites, replicação

• Para cada local, você deve registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no console na nuvem.
Não é possível registrar vários domínios mesmo que estejam em locais separados. Também não será possível
registrar domínios do Symantec Endpoint Protection Manager separados se você estiver usando a mesma conta do
console na nuvem.

• No caso de locais com dois Symantec Endpoint Protection Managers que compartilham um banco de dados do SQL
Server e estão configurados para failover, você deverá registrar um domínio em um dos servidores de gerenciamento.
O serviço de ponte que faz a comunicação entre cada servidor de gerenciamento e o console na nuvem é executado
em um servidor de gerenciamento por vez. O serviço é executado pela primeira vez no servidor de gerenciamento
com a prioridade mais alta. Se o primeiro serviço de ponte falhar, o serviço para o segundo servidor de gerenciamento
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será executado. Só é possível gerenciar um domínio por vez no console na nuvem. A sincronização entre o console
na nuvem e cada servidor de gerenciamento ocorre simultaneamente.

Para obter mais informações, consulte:

Configurações do local com as quais o console na nuvem é compatível exibe com quais configurações do local o console
na nuvem é compatível quando você registra um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 189: Configurações do local com as quais o console na nuvem é compatível

Configuração do local Compatível no console na nuvem

Um site, um Symantec Endpoint Protection Manager em um
computador com um banco de dados somente no mesmo
computador

Sim

Um local, um Symantec Endpoint Protection Manager em um
computador com um banco de dados Microsoft SQL Server no
segundo computador

Sim

Um local, vários Symantec Endpoint Protection Managers Sim
Vários locais, um Symantec Endpoint Protection Manager em
cada local, com replicação*

Sim (14.2 e posterior)

Vários locais, vários Symantec Endpoint Protection Managers em
cada local, com replicação*

Sim (14.2 e posterior)

* Somente um Symantec Endpoint Protection Manager em um dos locais em uma parceria de replicação é compatível
para fazer o registro na nuvem.

Para obter mais informações, consulte:

Como registrar sites com parceiros de replicação no console na nuvem

Grupos, clientes, locais

• Se você renomear Minha empresa no console na nuvem, o nome do grupo não será alterado no Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Os recursos gerenciados na nuvem exigem um cliente gerenciado. Você não pode gerenciar um cliente não
gerenciado ou aplicar uma política que usa recursos na nuvem para um cliente não gerenciado. Se você aplicar as
políticas que usam recursos na nuvem para um cliente não gerenciado, o padrão da política será equivalente às
opções para o Symantec Endpoint Protection legado.

• Os computadores cliente versão 14, 14 MP1, 14 MP2 e 12.1.x legados são exibidos no console na nuvem, mas não
são compatíveis com os novos recursos com base na nuvem.

• Se a opção Manage Devices from the Cloud estiver ativada no console da nuvem, ele gerenciará os dispositivos. Se
ela estiver desativada, o Symantec Endpoint Protection Manager gerenciará os dispositivos.
Se você usar o Active Directory com o Symantec Endpoint Protection Manager para gerenciar grupos e clientes,
então o Symantec Endpoint Protection Manager gerenciará automaticamente os dispositivos. Nesse caso, não será
possível alternar Manage Devices from the Cloud para o console da nuvem. Essa configuração devolve o controle
da organização do dispositivo somente ao Symantec Endpoint Protection Manager. Ela não afeta a proteção de
política em nenhum grupo. Você continua a gerenciar recursos de política avançada no console na nuvem.

• Sempre que for efetuada uma alteração na estrutura do grupo de dispositivos, haverá um atraso de 10 minutos
até que a alteração seja exibida no Symantec Endpoint Protection Manager. O contrário também é verdadeiro. O
comportamento é parecido com a maneira como a replicação do Symantec Endpoint Protection Manager funciona.
Durante o atraso, não tente fazer mais alterações de topologia.

• Se você adicionar um grupo ou uma política no console de nuvem que contenha qualquer um dos seguintes
caracteres especiais: / \ * ? < > | : ", esses caracteres serão convertidos em um traço no Symantec Endpoint
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Protection Manager. Por exemplo, se você nomear um grupo como Europa***, no Symantec Endpoint Protection
Manager, este grupo será rotulado como Europa---.

• O console de nuvem oferece suporte à detecção de local para os agentes da versão 14.3 e posteriores. Para as
versões de agente anteriores, se um grupo do Symantec Endpoint Protection Manager tiver vários locais e cada
local usar uma política diferente (compartilhada ou não), somente a política do local padrão será sincronizada e
aplicada ao grupo equivalente no console da nuvem. Depois que o console de nuvem for sincronizado de volta com o
Symantec Endpoint Protection Manager, a política desse grupo no console de nuvem será aplicada como uma política
compartilhada a todos os locais no grupo equivalente do Symantec Endpoint Protection Manager. Esse processo se
aplica tanto à política da Mitigação de explorações da memória quanto à Política de exceções no Symantec Endpoint
Protection Manager.

• O console na nuvem não é compatível com uma conexão por IPv6. O registro do Symantec Endpoint Protection
Manager por meio de uma rede IPv6 resulta no erro a seguir:
Ocorreu um erro ao solicitar o status deste token de registro.

O Symantec Endpoint Protection Manager não pode se conectar ao console de nuvem. Verifique a
conexão de rede e tente novamente.

Políticas

• É possível gerenciar as configurações de políticas de clientes da versão 14.0.1 e posterior na nuvem.
As configurações de política de clientes anteriores à versão 14.0.1 ainda devem ser configuradas diretamente no
Symantec Endpoint Protection Manager. Entretanto, há exceções. Se você aplicar uma política de exceções na
nuvem, e o cliente suportar o tipo de exceção, então essa exceção se aplicará ao cliente, independentemente da
versão. As políticas de mitigação genérica de explorações se aplicam a todos os clientes da versão 14 e posteriores.

• As políticas provenientes da nuvem não seguem a configuração de herança de políticas do Symantec Endpoint
Protection Manager. Em vez disso, elas seguem as regras de herança definidas na nuvem.

• Na política de proteção contra vírus e spyware, um ícone na nuvem aparece ao lado de algumas opções quando o
domínio está registrado no console na nuvem. Se política Proteção intensiva estiver em vigor, ela substituirá essas
opções para os clientes da versão 14.0.1 e posterior.

• As primeiras políticas padrão na nuvem criadas e atribuídas no console na nuvem têm um v e um número (#)
anexados no Symantec Endpoint Protection Manager, da seguinte forma: Política Padrão MEM v1. Se você
cancelar o registro e depois registrar o domínio do Symantec Endpoint Protection Manager novamente, um v#
adicional será anexado ao nome da política. Por exemplo, Política Padrão MEM v1 pode se tornar Política
Padrão MEM v1 v1 ou Política Padrão MEM v1 v3. Para ver as diferenças entre a Política de exceções do
Symantec Endpoint Protection Manager e as políticas de lista de permissão e negação do console na nuvem:
De que maneira a política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager interage com o console na nuvem?

• No Symantec Endpoint Protection Manager, algumas políticas de nuvem são exibidas na lista da guia Clientes >
Políticas.Um ícone de nuvem indica que a política provém da nuvem.

Table 190: Ícones de nuvem

Ícone Descrição

O grupo não herda a política de seu pai no console na nuvem. A política é aplicada diretamente ao
grupo.
O grupo herda a política de seu pai no console na nuvem.

Algumas políticas do console de nuvem são novas e algumas são versões para nuvem das políticas existentes.
A versão do cliente determina quais políticas são compatíveis.Se você aplicar uma política a um cliente que não
tiver compatibilidade, o cliente irá ignorar a política. Esse comportamento será verdadeiro se a política se originar
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no console na nuvem ou no Symantec Endpoint Protection Manager.A interface de usuário do Symantec Endpoint
Protection Manager indica quais opções ou políticas inteiras o console de nuvem controla.

• Atualmente, o console de nuvem de gerenciamento híbrido oferece suporte às políticas do Symantec Endpoint
Protection Manager para clientes Windows, mas não para clientes Mac ou Linux. Ainda é necessário gerenciar os
clientes Mac e Linux integralmente na nuvem ou no Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte:
Comparação entre os recursos do console de nuvem registrados no domínio do Symantec Endpoint Protection
Manager 14.x e os recursos do Symantec Endpoint Protection Manager local

Herança de políticas

No console de nuvem, os grupos de dispositivos filho herdam as políticas do grupo de dispositivos pai. No entanto, é
possível aplicar as politicas diretamente aos grupos filho ou aos dispositivos filho. Não é necessário desativar a herança.
Consulte:

Comparação entre os recursos do console de nuvem registrados no domínio do Symantec Endpoint Protection Manager
14.x e os recursos do Symantec Endpoint Security local

Comparação entre os recursos do console de nuvem registrados no
domínio do Symantec Endpoint Protection Manager 14.x e os recursos
do Symantec Endpoint Protection Manager local
É possível gerenciar políticas no console da nuvem e no Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) quando o
domínio do Symantec Endpoint Protection Manager está registrado.

Table 191: Referência dos recursos

Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Página Bem-vindo Página Início
Para proporcionar a familiarização com seus recursos, o console da nuvem
fornece ao usuário uma experiência inicial guiada

Página Início Página Painel
O painel do console mostra uma visibilidade detalhada das detecções de
arquivos suspeitos.
O painel inclui uma barra de KPIs (Key Performance Indicator - Indicador
Chave de Desempenho) e widgets interativos (gráficos) com busca
detalhada.

Clientes, grupos de clientes
Quando a opção principal do dispositivo (Manage
Devices from the Cloud) para o domínio estiver
ativada, será necessário usar o console da nuvem para
organizar clientes e grupos de clientes.
Se você usa o Symantec Endpoint Protection Manager,
o Active Directory ou APIs de terceiros para gerenciar
seus dispositivos, desative essa opção.

Dispositivos, grupos de dispositivos
Gerenciado por padrão no Symantec Endpoint Protection Manager.
Para gerenciar essas políticas na nuvem, selecione a opção Endpoint >
Integração > Cadastro > Manage Devices from the Cloud.Essa opção
afeta apenas a criação ou exclusão de grupos e a movimentação ou
exclusão do dispositivo. O recurso funciona de maneira semelhante ao
Active Directory com o Symantec Endpoint Protection Manager.
É possível exibir os dispositivos e os grupos de dispositivos no console da
nuvem. Não é possível criar um grupo no Symantec Endpoint Protection
Manager quando o domínio está registrado na nuvem e a opção mestre
do dispositivo está ativada. Quando a opção mestre do dispositivo estiver
ativada, a estrutura do grupo será gerenciada na nuvem.

Nenhuma configuração correspondente. Grupo de políticas
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Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Herança de políticas
No Symantec Endpoint Protection Manager, você deverá
desativar a herança de política se quiser aplicar uma
política diretamente a um grupo filho.

Note: Se você cancelar o registro do domínio, todas as
políticas MEM diretamente aplicadas aos grupos filho
do console na nuvem serão aplicadas aos grupos filho
e seus locais, independentemente das configurações de
herança do Symantec Endpoint Protection Manager.

Herança de políticas
No console na nuvem, a herança de políticas está sempre ativada.
Contudo, sempre é possível aplicar políticas diretamente aos grupos filho
para substituir a política pai.

Páginas de monitoramento e relatórios Páginas de alertas e investigação
Você pode filtrar s exibições de alertas e eventos. Ambas as exibições
fornecem buscas detalhadas que incluem detalhes aprimorados.
Uma regra de alerta padrão notifica o administrador quando um alerta
específico é acionado. O gerenciamento de funções fornece uma maneira
de definir quais administradores recebem alertas sobre eventos relevantes.
Você pode exibir e editar regras de alerta predefinidas em Alertas > Alert
Rules.
As exibições de eventos ajudam a analisar os eventos rapidamente para
tomar decisões sobre como ajustar políticas no seu ambiente.Você pode
exibir eventos na página de investigação

Funções de administrador
• Administrador do sistema
• Administrador (com base no domínio)
• Administrador limitado (com base em políticas)
Os administradores do console na nuvem e os
administradores do Symantec Endpoint Protection
Manager não são vinculados de forma alguma.

Funções de administrador
• Superadministrador
• Administrador de domínio
• Administrador limitado
• Visualizador

Tempo limite do console
O padrão é uma hora. Você pode alterar o tempo limite.

Tempo limite do console
Não é possível alterar o tempo limite. O tempo limite é de 2 horas.

Opção Pulsação Não disponível.
Todas as alterações de política acontecem em tempo real.

A tabela a seguir exibe as políticas que estão disponíveis para um Symantec Endpoint Protection Manager registrado na
nuvem, bem como a versão mínima de cliente que suporta cada política.

NOTE

A versão 14.0.1 e 14.1 são a mesma versão; o cliente Windows 14.01 foi lançado com um Symantec Endpoint
Protection Manager 14.1.
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Table 192: Referência dos recursos da política

Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Políticas prontas para uso
As seguintes políticas continuam sendo gerenciadas
no Symantec Endpoint Protection Manager:

• Política de firewall
• Controle de dispositivos
• Política de prevenção contra intrusões
• Política do LiveUpdate
• Política de integridade do host
• Outras opções da política de Proteção contra vírus

e spyware, diferentes de Bloodhound, Heurística do
SONAR, Download Insight e ações de verificação.

• Controle de dispositivos e aplicativos
• Bloqueio do sistema

Gerenciado por padrão no Symantec Endpoint Protection Manager.
Para gerenciar as seguintes políticas na nuvem, selecione Endpoint >
Integração > Cadastro > Manage Policies from the Cloud:
• Política de proteção intensiva
• Política do sistema (somente a opção de largura de banda baixa)
• Política de Lista de permissão
• Política de Lista de negação
• Política MEM
O Symantec Endpoint Security totalmente gerenciado na nuvem gerencia
políticas adicionais que o Symantec Endpoint Protection não gerencia.
Consulte:
Quick reference for Symantec Endpoint Protection-managed versus
Symantec Endpoint Security-managed features in ICDm (em inglês)

Configurações do Download Insight, Bloodhound
e SONAR na política de proteção contra vírus e
spyware
As seguintes configurações não são aplicáveis a
clientes do Symantec Endpoint Protection 14.1 quando o
domínio está registrado no console da nuvem:
• Ações de detecção da política de proteção contra

vírus e spyware
• Configurações do Bloodhound
• Regulador de sensibilidade do Download Insight
• Opções de prevalência, primeira visualização e

intranet do Download Insight
• Configurações de detecção heurística do SONAR,

modo agressivo do SONAR e comportamento
suspeito do SONAR

Essas configurações ainda serão usadas para clientes
legados e também para clientes 14.1 e posteriores se
você cancelar o registro do domínio.

Note: O nível de bloqueio da proteção intensiva
utiliza uma configuração menos agressiva do que a
mais agressiva do Bloodhound em uma política de
proteção contra vírus e spyware. Se suas políticas atuais
especificarem o Bloodhound em seu nível mais alto,
talvez seja necessário aumentar o nível de proteção
intensiva.

Política de Proteção intensiva (14.0.1 ou posteriores)
Aplicada automaticamente a clientes Windows após o registro do domínio
Substitui algumas configurações das políticas de Proteção contra vírus e
spyware para clientes Windows.
Esses clientes usam a política de Proteção intensiva para substituir
determinadas configurações existentes na política de Proteção contra vírus
e spyware:
• Bloodhound
• Heurística do SONAR
• Opções do Download Insight
• Ações de verificação
Porém, os clientes ainda usam sua política de proteção contra vírus e
spyware para acessar outras opções.
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Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Política de exceções do
No Symantec Endpoint Protection Manager, há uma
única Política de exceções, que contém exclusões
de muitos itens diferentes, bem como exclusões de
aplicativos. As políticas de Lista de permissão e Lista
de negação do console de nuvem são exibidas como
políticas separadas no Symantec Endpoint Protection
Manager.
Os itens do console de nuvem são exibidos na política
de Exceções > lista Exceções.
Quando o domínio estiver registrado, só será possível
criar exceções para os tipos incompatíveis com o
console na nuvem. Consulte:
De que maneira a política de exceções do Symantec
Endpoint Protection Manager interage com o console na
nuvem?

Política de Lista de permissão (14.0.1 ou posteriores)
Qualquer política de Lista de permissão que você criar na nuvem
aparecerá no Symantec Endpoint Protection Manager mesmo cancelando
o registro do domínio.
O console de nuvem inclui uma lista central de itens que são permitidos ou
bloqueados para que seja possível exibir todos esses itens em um único
local.
Na versão 14.3 RU1, a política de Lista de permissão deixou de ser
chamada de política de Whitelist.

Política de exceções do
As políticas de Lista de negação do console de nuvem
não são exceções de verificação. No entanto, os itens
negados do console de nuvem aparecerão na lista
Exceções.

Política de Lista de negação (14.0.1 ou posteriores)
Qualquer política de Lista de negação que você criar na nuvem aparecerá
no Symantec Endpoint Protection Manager, mesmo cancelando o registro
do domínio.
É possível configurar exceções no Symantec Endpoint Protection Manager
ou no console de nuvem. No momento, o console de nuvem não oferece
suporte a toda a variedade de exceções.

Note: A política de Lista de negação é um tipo de controle de aplicativos
que usa a tecnologia do SONAR no Symantec Endpoint Protection
Manager para impor suas regras. Ela não usa o driver do controle de
aplicativo no Symantec Endpoint Protection Manager.

Na versão 14.3 RU1, a política de Lista de negação deixou de ser chamada
de política de Blacklist.

Nenhuma opção correspondente.
O Symantec Endpoint Protection Manager mostra o
status de largura de banda baixa. Você pode ver se
a opção de largura de banda baixa está ativada em
Comunicações externas > Configurações da nuvem.
O Symantec Endpoint Protection Manager também
gerencia o conteúdo de AML do LiveUpdate que é
exigido para a largura de banda baixa funcionar.

Política do Sistema (opção de baixa largura de banda) (14.0.1 ou
posteriores)
A política do Sistema é uma nova política na nuvem sem nenhuma
configuração correspondente no Symantec Endpoint Protection Manager.
No entanto, a opção de largura de banda baixa precisa que o conteúdo
do LiveUpdate de AML (Advanced Machine Learning - Machine Learning
Avançado) de largura de banda baixa esteja disponível no Symantec
Endpoint Protection Manager para que a política funcione.
O padrão é desativada.

Política MEM (Memory Exploit Mitigation - Mitigação
de Explorações da Memória)
Quando o domínio estiver registrado, será necessário
usar o console de nuvem para configurar essa política.

Política de mitigação de explorações
• 14.0 ou posteriores para recursos gerais de política.
• 14.0.1 ou posteriores para configuração por técnica.
• 14.2 RU1 para aplicativos personalizados. Você deve ter o Isolamento

de aplicativos ativado.O cliente deve ter o Reforço de aplicativos
instalado.

As opções da política são comparáveis às opções em Symantec Endpoint
Protection Manager.

De que maneira a política de exceções do Symantec Endpoint
Protection Manager interage com o console na nuvem?
Como as políticas de exceções funcionam no console na nuvem?
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O console na nuvem não é compatível com todas as exceções com as quais o Symantec Endpoint Protection Manager
é compatível. Depois que você registrar um domínio Symantec Endpoint Protection Manager no console na nuvem,
a política de exceções original do Symantec Endpoint Protection Manager será dividida em dois tipos de políticas no
console na nuvem, com base nos tipos de exceções. Essas políticas com base em nuvem são chamadas de Lista
de negação e Lista de permissão. As exceções que as políticas na nuvem não suportam permanecem na política de
exceções do Symantec Endpoint Protection Manager. Após a sincronização do console na nuvem e do Symantec
Endpoint Protection Manager, as políticas baseadas em nuvem são importadas de volta para o Symantec Endpoint
Protection Manager.

Por exemplo, suponha que você tenha criado uma política no Symantec Endpoint Protection Manager chamada Política
de exceções do SEPM. Essa política inclui uma exceção de aplicativo, uma exceção de domínio Web confiável e uma
exceção de aplicativo para monitoração. Depois que você se registrar no console na nuvem, as exceções com base em
nuvem na Política de exceções do SEPM serão separadas em duas políticas. Essas políticas são denominadas Política
de exceções importada do SEPM (BL) e Política de exceções importada do SEPM (WL). A política Lista de negação
é criada somente com a Exceção de aplicativo, e a política Lista de permissão é criada com a Exceção de aplicativo e
a Exceção de domínio. A política original do Symantec Endpoint Protection Manager, Política de exceções do SEPM
retém o aplicativo para monitorar a exceção. Depois que o console na nuvem for sincronizado com o Symantec Endpoint
Protection Manager, o Symantec Endpoint Protection Manager exibirá três políticas atribuídas ao mesmo grupo: Política
de exceções do SEPM, Política de exceções importada do SEPM (DL) v1e Política de exceções importada do SEPM (AL)
v1

No console de nuvem, a Política de blacklist foi renomeada como Lista de permissão. A Política de whitelist foi
renomeada como Lista de permissão.

Para obter mais informações, consulte:

Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

Além disso, as políticas Lista de permissão e Lista de negação do console na nuvem não são compatíveis com todas
as ações com as quais a política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager é compatível. A exceção de
aplicativo da política de Lista de permissão do console na nuvem é compatível apenas com a ação Ignorar. A exceção
de aplicativo da política de Lista de negação do console na nuvem é compatível apenas com a ação Colocar em
quarentena. Se você adicionar uma exceção de aplicativo à Política de exceções do Symantec Endpoint Protection
Manager e, em seguida, registrar o Symantec Endpoint Protection Manager no console na nuvem, as ações serão
alteradas automaticamente nas políticas do console na nuvem. A ação Somente log é convertida na ação Ignorar para
a política de Lista de permissão. As ações Encerrar e Remover são convertidas na ação Quarentena. Depois que essas
políticas forem importadas de volta para o Symantec Endpoint Protection Manager, o servidor de gerenciamento manterá
a ação por meio das políticas do console na nuvem.

Para obter mais informações, consulte:

Para monitorar um aplicativo para criar uma exceção do aplicativo em clientes Windows

Quais exceções são compatíveis e quais não são no console na nuvem?

O console na nuvem é compatível com as seguintes exceções para os clientes Windows:

Política de Lista de negação:

• Hash (SHA-256)

Política de Lista de permissão:
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• Certificado
• Nome do arquivo
• Domínio
• Hash
• Caminho de arquivo
• Extensão
• Host IPS

Depois que você registrar o Symantec Endpoint Protection Manager no console na nuvem, as exceções do Windows na
política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager serão convertidas para o seguinte tipo de política e tipo
de exceção:

Table 193: Exceções do Windows e como elas são convertidas para exceções do console na nuvem

Política de exceções do Symantec
Endpoint Protection Manager Política de Lista de negação Política de Lista de permissão

Aplicativo Hash (somente SHA-256) Hash (somente SHA-256)
Certificado N/D Certificado
Arquivo > Risco à segurança/SONAR N/D Nome do arquivo
Pasta > Risco à segurança/SONAR N/D Caminho
Domínio Web confiável N/D Domínio

As seguintes exceções do Windows permanecem na política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager e
não são compatíveis com o console na nuvem:

• Aplicativo para monitoração
• Extensões
• Arquivo – Controle de aplicativos
• Pasta – Controle de aplicativos
• Riscos conhecidos
• Exceção da proteção contra adulterações
• Exceção DE alteração do DNS ou arquivo de host

O console na nuvem não é compatível com exceções de clientes Linux ou exceções de clientes Mac. Todos os itens de
exceções de Linux e de Mac permanecem na política de Exceções do Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE

Você também pode adicionar exceções diretamente para o console na nuvem usando um arquivo .csv de
somas de verificação que você exportar de Symantec Endpoint Protection Manager. Essa lista de impressão
digital de arquivos contém o caminho e o nome do arquivo e também a soma de verificação correspondente de
cada arquivo executável ou DLL que reside em um caminho especificado no computador. Consulte:

Como criar uma lista de impressões digitais de arquivos com o checksum.exe

Para obter mais informações, consulte:

Quais exceções do Windows posso usar para quais tipos de verificação?

Exceções que os usuários podem adicionar no cliente Windows

A política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager permite que você ative usuários no cliente Windows
para adicionar exceções (chamadas de restrições de clientes).
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Se o Symantec Endpoint Protection Manager estiver registrado no console na nuvem, o Symantec Endpoint Protection
Manager não exibirá as seguintes restrições de clientes:

• Exceção de aplicativo
• Exceção de arquivo
• Exceções de pasta > Exceção de risco à segurança/Exceção do SONAR
• Exceção de domínio confiável da Web
• Exceção de certificado

NOTE

Além disso, em clientes Windows controlados por uma política de exceções com base em nuvem, essas
exceções não aparecem na interface de usuário do cliente.

O Symantec Endpoint Protection Manager pode exibir as seguintes restrições de clientes, independentemente de o
Symantec Endpoint Protection Manager estar registrado.

• Exceção DE alteração do DNS ou arquivo de host
• Exceção de extensão
• Exceção de riscos conhecidos

Para obter mais informações, consulte:

Como restringir os tipos de exceções que os usuários podem configurar em computadores cliente

Problemas com o registro e sincronização das políticas de exceções com o console na nuvem

• Uma política de Lista de negação ou Lista de permissão será criada automaticamente no console na nuvem somente
se a política original do Symantec Endpoint Protection Manager incluir exceções compatíveis. Caso contrário, o
console na nuvem ignorará a política de exceções.

• Após o registro, apenas as políticas de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager que forem atribuídas
serão sincronizadas com o console na nuvem e serão importadas novamente para o Symantec Endpoint Protection
Manager. As políticas não atribuídas permanecerão no Symantec Endpoint Protection Manager como políticas de
exceção não baseadas em nuvem. Além disso, se a política Exceção do Symantec Endpoint Protection Manager não
tiver nenhuma exceção da Lista de negação ou da Lista de permissão, uma política vazia correspondente será criada
no console na nuvem para esse grupo.

• Após o registro, será possível criar e atribuir políticas de exceções não baseadas em nuvem no Symantec Endpoint
Protection Manager. No entanto, essas políticas devem incluir apenas exceções com base no Symantec Endpoint
Protection Manager, e não as exceções com base em nuvem. Se você criar e atribuir uma política de Lista de
negação ou Lista de permissão com base na nuvem, essas políticas serão sincronizadas e importadas para o
Symantec Endpoint Protection Manager.

• As políticas de exceções criadas no console na nuvem permanecerão no Symantec Endpoint Protection Manager
depois que você cancelar o registro no domínio. Porém, essas políticas baseadas em nuvem serão desassociadas de
um grupo no Symantec Endpoint Protection Manager. Você poderá mesclá-las, atribuí-las novamente ou excluí-las se
não precisar mais delas.

• Se você importar uma política de exceções do Symantec Endpoint Protection Manager para o console na nuvem e
essa política tiver exceções de aplicativos, as exceções serão perdidas após a importação. Você deverá adicionar
manualmente as exceções de aplicativo às políticas de Lista de negação e Lista de permissão do console na nuvem.
O console na nuvem mantém os outros tipos de exceção, como a exceção de certificado.

Para registrar sites com parceiros de replicação no console na nuvem
Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:
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• Como você registra um site no portal na nuvem?
• Para remover e restaurar a replicação entre os sites que são registrados no portal na nuvem
• Para solucionar problemas de replicação de um site no portal na nuvem

Como é possível registrar um site no console na nuvem?

A partir da versão 14.2, é possível configurar a replicação entre um site que está registrado no portal na nuvem e outros
sites que não estão. Registre um site como o site mestre. Todos os outros sites podem ser replicados diretamente com
o site mestre ou entre si. Por exemplo, se o Site A for o mestre, registre-o no console na nuvem. Configure os sites B
e C para replicar com o Site A. Ou, você pode configurar o Site B para replicar com o Site A e configurar o Site C para
replicar com o Site B.

Table 194: Processo para registrar vários sites replicados

Tarefa Descrição

Etapa 1: Replicar os
dois sites antes de você
inscrever-se no console
na nuvem.

Replique todas as políticas, grupos e eventos de log antes de registrar o site mestre para evitar conflitos de
banco de dados.
Você também poderá adicionar um parceiro de replicação depois que registrar o site mestre na nuvem.
O site mestre pode ter vários sites do parceiro. Consulte:
• Como replicar dados imediatamente
• O que são sites e como a replicação funciona?

Etapa 2: Registrar o site
mestre.

Escolha e registre um site como o site mestre para executar o registro e todas as ações adicionais, como a
criação de políticas.
Para sites com vários servidores de gerenciamento, você somente precisará registrar um dos servidores de
gerenciamento. Todos os outros servidores de gerenciamento serão registrados automaticamente.
Não registre o segundo site, ou o site do parceiro, no console de nuvem

Etapa 3: Aguardar pela
sincronização.

Depois que o site mestre registrado e o console na nuvem forem sincronizados, os seguintes eventos
ocorrerão no site mestre:
• O serviço de ponte é instalado automaticamente em todos os servidores de gerenciamento. No entanto,

o serviço de ponte ficará ativo somente no servidor de gerenciamento que você usou para registrar-se
no console na nuvem.

• O site mestre sincroniza eventos de geração de relatórios com o console na nuvem.
• O site mestre faz o upload dos grupos, dos dispositivos, das políticas, dos eventos de log, dos pacotes

de cliente e das definições para todos os clientes que não estão conectados a este site.
• O site mestre recebe os comandos, os logs e as políticas do console na nuvem, além de passar

imediatamente os dados para os clientes que se comunicam com este site.
Para obter mais informações, consulte:
O que acontece depois que você registra um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no
console da nuvem

Etapa 4: Replicar o site
mestre e todos os sites
dos parceiros.

Agende a replicação para que ambos os sites tenham os mesmos dados de registro. Depois que a
replicação ocorrer, os seguintes eventos ocorrerão no site do parceiro:
• O site do parceiro recebe o conteúdo do console na nuvem com base no agendamento de replicação

com o site mestre. Os clientes que estão conectados ao site do parceiro receberão esses dados.
• O site do parceiro obtém os detalhes do registro do site mestre. Esses detalhes são exibidos na página

Nuvem > Solução de problemas.
• Os servidores de gerenciamento do site do parceiro não instalam o serviço de ponte. Portanto, o site do

parceiro não é sincronizado diretamente com o console na nuvem.
Para obter mais informações, consulte:
Como instalar um segundo site para a replicação
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Tarefa Descrição

Etapa 5: (opcional)
Alternar o controle de
grupos e dispositivos
para o console na
nuvem.

Por padrão, quando você registrar um domínio do não replicado do Symantec Endpoint Protection Manager,
o console na nuvem gerenciará a estrutura do grupo de clientes. Por padrão, quando você registrar um site
replicado, o Symantec Endpoint Protection Manager gerenciará a estrutura do grupo.
• Se o Symantec Endpoint Protection Manager for o mestre, você poderá adicionar grupos e políticas ao

site mestre, que, por sua vez, será replicado no site do parceiro.
• Se você definir o console na nuvem como o mestre, primeiro execute a replicação com o site do

parceiro. Essa replicação garante que os grupos e as políticas adicionados ao site do parceiro sejam
sincronizados no console na nuvem.

Para alternar o controle para o console na nuvem, ative a opção Gerenciar dispositivos após o registro em
Configurações > Registro do Symantec Endpoint Protection Manager no console na nuvem.

Você não pode executar um failover nem um balanceamento de carga para o parceiro replicado.

Como configurar failover e balanceamento de carga

Para remover e restaurar a replicação entre os sites que são registrados no console na nuvem

Se você remover a parceria entre o site mestre e um site do parceiro, o relacionamento com o console na nuvem também
será removido.

Para restaurar a parceria com o site mestre, use o Assistente de Adição de um parceiro de replicação existente.

Você também pode registrar o site do parceiro no console na nuvem diretamente como um site individual. Nesse caso,
você deve criar outra conta do Symantec Cyber Defense Manager. Para restaurar a parceria com o site mestre, você
deve cancelar o registro do site do parceiro. Em seguida, no site mestre, reconfigure a parceria com o Assistente para
configuração do servidor de gerenciamento.

NOTE

Como melhor prática, mantenha o site do parceiro como um site individual e não tente restaurar a replicação
com o site mestre.

Para obter mais informações, consulte:

• Como desativar a replicação e restaurar a replicação antes e depois de um upgrade
• Como reinstalar ou reconfigurar o Symantec Endpoint Protection Manager

Para solucionar problemas de replicação de um site no console na nuvem

Para obter informações sobre o registro e a replicação do site mestre:

• Procure os eventos de replicação.
No site mestre, abra o Log do sistema > tipo de log Administrativo e procure o tipo de evento Eventos da
replicação.Consulte:
Como exibir logs

• Verifique o status de registro do site do parceiro.
No site do parceiro, o Status do registro exibe Registrado.
Outros campos, como Status de conexão exibem Nenhum.
Para exibir as informações de registro, clique na página Nuvem > Solução de problemas.

Para atualizar clientes em ambientes de largura de banda baixa
O que é o modo de largura de banda baixa?

Na versão 14.1 e posterior, o modo de largura de banda baixa é uma nova opção para os ambientes que atendem a, pelo
menos, um dos seguintes critérios:
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• Não exigem atualizações frequentes de conteúdo de vírus e spyware, do SONAR e do IPS.
• Têm baixa conectividade com a nuvem.

Os clientes de largura de banda baixa recebem atualizações com pouca frequência. A Symantec atualiza o conteúdo de
largura de banda baixa uma vez por semana. No modo de largura de banda baixa, você pode usar a política do modo
agressivo para ajustar ainda mais a segurança em seus endpoints.Consulte:

Como o Symantec Endpoint Protection usa a aprendizagem de máquina avançada?

Você deve estar registrado no console na nuvem para usar a opção de largura de banda baixa. Por padrão, a baixa
largura de banda está desativada.

• No console na nuvem, ative o modo de largura de banda baixa na política de sistema padrão (14).
• Verifique se o LiveUpdate faz o download de conteúdo de largura de banda baixa. Consulte:

Fazer o download de conteúdo de largura de banda baixa
• Crie um grupo de clientes que recebe conteúdo de largura de banda baixa. Consulte:

Como criar um grupo dos clientes de largura de banda baixa

Após desativar a largura de banda baixa, você poderá visualizar o status da guia Cliente na exibição Padrão e na
exibição Tecnologia de proteção. Você também poderá gerar relatórios com base na distribuição de conteúdo de
largura de banda baixa. Consulte:

Como executar relatórios nos clientes em execução no modo de largura de banda baixa

Ativar o modo de largura de banda baixa na nuvem

Ative ou desative o modo de largura de banda baixa na política do sistema do console na nuvem.

1. No console do Symantec Endpoint Security, vá para Endpoint > Políticas > Política do sistema padrão (14). Você
deve ter uma versão de avaliação ou uma versão adquirida do produto.

2. Ative Executar no modo de largura de banda baixa.
3. Clique em Salvar política.

Fazer o download de conteúdo de largura de banda baixa no Symantec Endpoint Protection Manager

O conteúdo de aprendizagem de máquina avançada é obtido por download e ativado por padrão. Você pode usar os
procedimentos a seguir para verificar se ele está ativado.

Para fazer o download de conteúdo de largura de banda baixa no Symantec Endpoint Protection Manager

1. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Admin > Site local > Editar propriedades do site.
2. Clique para selecionar a guia LiveUpdate e clique em Alterar seleção ao lado de Tipos de conteúdo para

download.
3. Verifique se a caixa ao lado de Aprendizado de máquina avançado está marcada.
4. Clique em OK > OK para salvar as alterações.

Para incluir conteúdo de largura de banda baixa na política de conteúdo do LiveUpdate

No console do Symantec Endpoint Protection Manager, acesse Políticas > LiveUpdate e edite a política atribuída ao
grupo que contém os clientes ativados para largura de banda baixa.

1. Clique em Conteúdo do LiveUpdate e clique duas vezes em Política de conteúdo do LiveUpdate.
2. Em Config. do Windows, clique em Definições de segurança.
3. No console na nuvem, clique em Dispositivos e, em seguida, adicione o grupo filho em Minha empresa.
4. Verifique se a caixa Aprendizado de máquina avançado está marcada.
5. Clique em OK para salvar as alterações.

Como criar um grupo dos clientes de largura de banda baixa

1. No console na nuvem, clique em Dispositivos e, em seguida, adicione o grupo filho em Minha empresa.
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Se não conseguir adicionar um grupo filho, ative Gerenciar dispositivos no console na nuvem (Configurações >
Registro do Symantec Endpoint Protection Manager). Caso contrário, adicione o grupo no Symantec Endpoint
Protection Manager. Se você usa a sincronização do Active Directory, adicione o grupo por meio do Active Directory.

2. Aplique a política do sistema a este grupo que você já configurou para largura de banda baixa. No grupo de
dispositivos, clique em Aplicar política, adicione a política do sistema e clique em Enviar.

3. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, verifique se a política de conteúdo do LiveUpdate que você
configurou anteriormente se aplica ao grupo criado. A herança de políticas ativada ou desativada no Symantec
Endpoint Protection Manager será aplicada somente às políticas do Symantec Endpoint Protection Manager, e não às
políticas de dispositivo do console na nuvem.
Convém aguardar algum tempo até que o grupo seja sincronizado no console na nuvem.

Como executar relatórios nos clientes em execução no modo de largura de banda baixa

Você pode gerar um relatório para listar os clientes que recebem conteúdo de largura de banda baixa.

1. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, clique em Relatórios > Relatórios rápidos e faça as
seguintes seleções:
– Tipo de relatório: Status do computador
– Selecione um relatório: Distribuição de conteúdo de largura de banda baixa

2. Selecione um intervalo de tempo: Configurações adicionais para obter mais opções.
3. Clique em Criar relatório.

Como cancelar o registro dos domínios do Symantec Endpoint
Protection Manager no console de nuvem
O processo de cancelamento do registro remove os grupos de clientes e clientes do domínio não registrado na nuvem.
Todas as políticas associadas permanecem no console da nuvem, bem como os eventos relacionados.
Após o cancelamento do registro de um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager no console de nuvem do
ICDm, você não poderá mais:

• Gerenciar dispositivos no console de nuvem.
• Ver arquivos e aplicativos em seus dispositivos.
• Aplicar políticas específicas da nuvem a dispositivos e grupos de dispositivos para protegê-los.

Durante o processo de cancelamento de registro, uma notificação é exibida no console de nuvem e não é possível:

• Execute qualquer função associada ao gerenciamento de dispositivos, como a criação de grupos, a exclusão de
grupos ou a movimentação de dispositivos entre grupos.

• Execute qualquer função associada ao gerenciamento de políticas, como a aplicação de políticas a dispositivos ou
grupos de dispositivos.

• Registre um novo domínio até que o domínio atual seja cancelado.

NOTE

Para cancelar o registro de domínios, é necessário ter a função de Endpoint Console Super
Administrator.Consulte:

Como criar uma conta de administrador

Após o cancelamento do registro, você continuará vendo alertas, eventos e políticas no console de nuvem.

Para cancelar o registro de um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager

 625

https://techdocs.broadcom.com/content/broadcom/techdocs/us/en/symantec-security-software/endpoint-security-and-management/endpoint-security/sescloud/Administrators,-Passwords,-and-Authentication/creating-an-administrator-account-v120922956-d4161e874.html


 

1. No console de nuvem do Endpoint Security, vá para Endpoint > Integração.

2. Na guia Cadastro, marque a caixa de seleção Domain Enrollment Status > Registrado e selecione Cancelar
registro.

3. Escolha uma opção apropriada:

• Cancelar registro - Selecione esta opção apenas se desejar cancelar o registro do Symantec Endpoint Protection
Manager no console da nuvem.

• Unenroll and remove - Selecione esta opção apenas se desejar cancelar o registro do Symantec Endpoint
Protection Manager no console da nuvem e excluir as informações de todos os dispositivos e arquivos detectados.

4. Digite Cancelar registro na caixa de texto para confirmar.

5. Selecione Unenroll Domain.

NOTE

Em geral, o cancelamento do registro leva duas horas para ser concluído.

Mais informações

Como registrar um domínio do Symantec Endpoint Protection Manager (14.1 ou posterior) no console de nuvem
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Para usar o Symantec Endpoint Protection nas infraestruturas
virtuais

Configure os clientes para execução em máquinas virtuais.

O Symantec Endpoint Protection fornece o Cache compartilhado do Insight e recursos da Exceção de imagem virtual
para infraestruturas virtuais, que podem ser ativadas para melhorar o desempenho. Você precisa executar algumas
tarefas de instalação e configuração adicionais para ativar estes recursos.

Table 195: Recursos da infraestrutura virtual e seu uso

Recurso e uso Descrição

Use o cache compartilhado do
Insight para ignorar a verificação
dos arquivos conhecidamente
limpos.

O Cache de inteligência compartilhado controla os arquivos conhecidamente limpos. O Cache
de inteligência compartilhado pode reduzir a carga da verificação eliminando a necessidade de
verificar novamente esses arquivos.
Você pode configurar os seguintes tipos de Cache de inteligência compartilhado:
• Cache compartilhado do Insight com base na rede

Os clientes virtuais que usam qualquer tipo da infraestrutura virtual podem usar um Cache
compartilhado do Insight com base na rede para reduzir as cargas da verificação.

Note: A partir da versão 14.0, um cache compartilhado do Insight ativado para vShield não mais
é suportado.

Para obter mais informações, consulte:
• Sobre o Cache compartilhado do Insight
• O que preciso fazer para usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede?

Use a ferramenta Exceção de
imagem virtual de modo que
os clientes possam ignorar
a verificação de arquivos de
imagem base.

A ferramenta Exceção de imagem virtual permite marcar arquivos de imagem base como seguros
para que as verificações ignorem esses arquivos e reduzam as cargas da verificação.
A ferramenta de Exceção de imagem virtual é executada somente em um ambiente virtual.
Consulte:
Sobre a ferramenta Exceção de imagem virtual

Configure o recurso de
infraestruturas de área de trabalho
virtual não persistente.

Os clientes do Symantec Endpoint Protection têm uma configuração para indicar que são clientes
virtuais não persistentes. Você pode configurar um período separado de duração para as GVMs
offline em infraestruturas de área de trabalho virtual não persistente. O Symantec Endpoint
Protection Manager remove clientes GVM não persistentes que estiverem off-line por mais tempo
do que o período especificado. Consulte:
• Como usar o Symantec Endpoint Protection em infraestruturas da área de trabalho virtual não

persistentes
• Como apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças

As tecnologias de proteção no Symantec Endpoint Protection Manager e no Symantec Endpoint Protection normalmente
funcionam da mesma maneira em infraestruturas virtuais e em infraestruturas físicas. Você pode instalar, configurar e
usar clientes do Symantec Endpoint Protection Manager e do Symantec Endpoint Protection em infraestruturas virtuais
da mesma maneira que em infraestruturas físicas.

Sobre o Cache compartilhado do Insight
O uso do Cache compartilhado do Insight melhora o desempenho em infraestruturas virtuais. Arquivos que os clientes
do Symantec Endpoint Protection determinaram ser limpos são adicionados ao cache. As verificações subsequentes que
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usam a mesma versão das definições de vírus podem ignorar os arquivos que estão no cache compartilhado do Insight.
O Cache de inteligência compartilhado é usado somente para verificações agendadas e manuais.

O Cache compartilhado do Insight é executado como um serviço Web independente do cliente do Symantec Endpoint
Protection. O cache compartilhado do Insight usa um sistema de votação. Após um cliente usar o conteúdo mais recente
para verificar um arquivo e determinar se está limpo, o cliente enviará um voto ao cache. Se o arquivo não estiver limpo,
o cliente não enviará um voto. Quando a contagem de votos para um arquivo for superior ou igual ao limite de contagem
de votos, o cache compartilhado do Insight considerará o arquivo limpo. Quando outro cliente precisar subsequentemente
verificar o mesmo arquivo, esse cliente consultará primeiramente o Cache de inteligência compartilhado. Se o arquivo for
marcado como limpo para seu conteúdo atual, o cliente não verificará esse arquivo.

Quando um cliente enviar um voto ao cache compartilhado do Insight, o cache verificará a versão do conteúdo que o
cliente usou para verificar o arquivo. Se o cliente não tiver o conteúdo mais recente, o cache compartilhado do Insight
ignorará o voto. Se um conteúdo mais novo estiver disponível, esse conteúdo será transformado em conteúdo conhecido
mais recente e o Insight compartilhado redefinirá a contagem de votos como um.

Para manter o tamanho do cache gerenciável, o Cache de inteligência compartilhado usa um algoritmo de remoção. O
algoritmo removerá primeiramente as entradas mais antigas do cache, que são aquelas com o carimbo de hora mais
antigo. Este algoritmo assegura que o tamanho do cache não exceda o limite de uso da memória.

Mais informações

• O que preciso fazer para usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede?
• Como personalizar as configurações do Cache compartilhado do Insight
• Como usar o Symantec Endpoint Protection nas infraestruturas virtuais

Sobre a ferramenta Exceção da imagem virtual
A ferramenta Exceção de imagem virtual permite aos clientes ignorar a verificação dos arquivos de imagem base para
ameaças. Este recurso reduz a carga de recursos na E/S do disco e na CPU.

O Symantec Endpoint Protection suporta o uso de Exceções de imagem virtual para clientes gerenciados e clientes não
gerenciados.

NOTE

A Symantec não suporta o uso da ferramenta Exceção de imagem virtual em ambientes físicos.

Mais informações

• Como usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em uma imagem base
• Como usar o Symantec Endpoint Protection nas infraestruturas virtuais

O que preciso fazer para usar o cache compartilhado do Insight
baseado na rede?
Você pode usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede para melhorar o desempenho da verificação.
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Table 196: Tarefas para instalar e usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede

Etapa Tarefa

Etapa 1: Instale o cache
compartilhado do Insight.

• Requisitos do sistema para implementar o Cache compartilhado do Insight com base na rede
• Como instalar e desinstalar um Cache compartilhado do Insight com base na rede

Etapa 2: Na política de vírus
e spyware no Symantec
Endpoint Protection
Manager, ativar seus clientes
virtuais para usar o cache
compartilhado do Insight

Como ativar o uso do Cache compartilhado do Insight com base na rede

Após instalar o cache compartilhado do Insight, você poderá opcionalmente fazer as tarefas a seguir:

• Personalizar as configurações de serviço, cache ou log do Cache compartilhado do Insight. Consulte:
Como personalizar as configurações do Cache compartilhado do Insight

• Exibir eventos relacionados no log. Consulte:
Como exibir eventos de log do Cache compartilhado do Insight com base na rede

• Usar o Gerenciador de desempenho do Windows para monitorar o desempenho. Consulte:
Para monitorar contadores de desempenho do Cache compartilhado do Insight com base na rede

Requisitos do sistema para implementar o cache compartilhado do
Insight baseado na rede
O servidor de cache compartilhado do Insight baseado na rede é projetado para ser executado em um computador físico
autônomo ou em uma máquina virtual. O Cache compartilhado do Insight não deve ser instalado em um sistema que
executa outros aplicativos de banco de dados ou de aplicativos de servidor de alta disponibilidade, tais como o Symantec
Endpoint Protection Manager ou o Microsoft SQL Server.

A tabela a seguir descreve os requisitos mínimos do sistema de que uma infraestrutura virtual precisa para executar o
Cache compartilhado do Insight.

Table 197: Requisitos do sistema do Cache de inteligência compartilhado baseado na rede

Requisito Descrição

Software • Windows Server 2003 (12.1 a 12.1.4 somente)
• Windows Server 2008 e posterior
• Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2 (a partir de 12.1.5)
• Windows Server 2016

(A partir da 14.2 MP1)
• Windows Server 2019

(A partir da 14.2 MP1)
• .NET Framework 4

CPU O Cache de inteligência compartilhado deve ser instalado em um servidor ou máquina virtual dedicado.
Memória Mínimo de 2 GB
Espaço livre
em disco

Mínimo de 100 MB

Mais informações
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• Sobre o Cache compartilhado do Insight
• Como instalar e desinstalar um Cache compartilhado do Insight com base na rede

Para instalar e desinstalar um Cache de inteligência compartilhado
baseado em rede
Para instalar o Cache compartilhado do Insight, certifique-se de que cumpriu todos os requisitos do sistema e que fez
logon como administrador do Windows. Você instala e executa o Cache compartilhado do Insight em um computador
físico autônomo ou uma máquina virtual.

NOTE

Você não deve usar caracteres DBCS ou ASCII estendidos no nome do host do servidor no qual você
instala o cache compartilhado do Insight. Você deverá também abster-se de usar caracteres DBCS ou ASCII
estendidos no nome de usuário utilizado para acessá-lo. Estes caracteres fazem com que o serviço de cache
compartilhado do Insight não inicie.

Para obter mais informações, consulte:

Requisitos do sistema para implementar o Cache compartilhado do Insight com base na rede

Para instalar o Cache de inteligência compartilhado baseado na rede
1. No arquivo de instalação do Symantec Endpoint Protection, navegue até a pasta Tools/Virtualization/

SharedInsightCache.

2. Clique duas vezes no seguinte arquivo para iniciar o programa de instalação:

SharedInsightCacheInstallation.msi

NOTE

Ou você pode digitar o comando a seguir, para iniciar o mesmo programa de instalação:

msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. No painel do assistente Configuração do Cache compartilhado do Insight, clique em Avançar.

4. Leia o contrato de licença de software da Symantec, marque Aceito os termos do contrato de licença e depois
clique em Avançar.

5. No painel Pasta de destino, realize uma das seguintes tarefas:

• Clique em Avançar para aceitar o local padrão para o Cache compartilhado do Insight.
• Clique em Alterar, procure e selecione uma pasta de destino diferente, clique em OK e clique em Avançar.

6. No painel Configurações do Cache compartilhado do Insight, especifique as seguintes configurações do Cache
compartilhado do Insight:

Uso do cache (% da memória
física)

O tamanho máximo do cache.
Quando o cache exceder este limite, o Cache de inteligência compartilhado cortará o tamanho do
cache.

Porta de escuta A porta na qual o servidor faz a escuta.
Porta de escuta do status A porta que o servidor usa para comunicar o status do servidor.

7. Clique em Instalar.

8. Quando a instalação estiver concluída, clique em Concluir.

Para obter mais informações, consulte:
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Como personalizar as configurações do Cache compartilhado do Insight

Desinstalar o Cache de inteligência compartilhado tem o mesmo efeito que interromper o serviço do Cache compartilhado
do Insight. Se você não tem certeza se deseja desinstalar o cache compartilhado do Insight permanentemente, é possível
interromper o serviço. Consulte:

Para interromper e iniciar o serviço do Cache compartilhado do Insight

NOTE

Para desinstalar o Cache de inteligência compartilhado, use o painel de controle do Windows apropriado, tal
como Adicionar ou Remover Programas. Você deve ter direitos de administrador do Windows para desinstalar o
Cache compartilhado do Insight.

Se você desinstalar o Cache de inteligência compartilhado, convém desativá-lo no Symantec Endpoint
Protection Manager. Desativar o Cache de inteligência compartilhado impede que o log de eventos do Windows
receba notificações cada vez que os clientes não puderem contatar o cache.

Como ativar o uso do Cache compartilhado do Insight com base na
rede
Para uma comunicação com clientes do Symantec Endpoint Protection pela rede, por padrão o Cache compartilhado do
Insight não usa autenticação ou SSL. Se mudar as configurações do cache compartilhado do Insight com autenticação
SSL ou Básica sem SSL, você deverá especificar um nome de usuário e uma senha que possam acessar o Cache de
inteligência compartilhado.Consulte:

Como personalizar as configurações do Cache compartilhado do Insight

Para ativar o uso do Cache de inteligência compartilhado baseado na rede
1. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, abra a Política de proteção contra vírus e spyware apropriada

e clique em Diversos.

2. Na guia Cache compartilhado do Insight, marque Cache compartilhado do Insight usando a rede.

3. Clique em Exigir SSL se você tiver ativado a autenticação do SSL no arquivo de configuração.

4. Na caixa Nome do host, digite o nome do host no qual você instalou o Cache compartilhado do Insight.

5. Na caixa Porta, digite o número da porta do Cache compartilhado do Insight.

6. Opcionalmente, se você configurou a autenticação para o Cache compartilhado do Insight:

• Na caixa Nome do usuário, digite o nome do usuário.
• Opcionalmente, clique em Mudar a senha para alterar a senha padrão (zero) à senha que você criou para

autenticação.
Deixe esses campos vazios se não quiser usar uma senha.

7. Clique em OK.

Mais informações

O que preciso fazer para usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede?

Para personalizar as configurações do cache compartilhado do Insight
Depois de instalar o Cache compartilhado do Insight, será possível personalizar suas configurações no arquivo de
configuração.

 631



 

O arquivo de configuração é um arquivo XML que segue os padrões de configuração de aplicativos .NET Framework.
O Cache compartilhado do Insight não será iniciado se houver uma configuração inválida, como XML inválido, tipos
incorretos de valor ou ausência de valores necessários.

Para obter mais informações, consulte:

Configuration Editor Tool (SvcConfigEditor.exe) (em inglês)

A tabela a seguir descreve as opções que você pode configurar.

Table 198: Opções de configuração do Cache de inteligência compartilhado

Opção e
valor padrão Descrição e comentários

Porta de escuta do
serviço do cache
O valor padrão é
9005.

Porta que o serviço monitora. A porta de escuta é usada por clientes para o envio de resultados de verificação
de arquivos e para fazer solicitações para determinar se o cliente deve verificar um arquivo.
Se a faixa para a porta não estiver entre 0 e 65535, o serviço não será iniciado.
O serviço não será iniciado se não puder monitorar a porta especificada.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"

                  

                

Por padrão, o servidor do cache compartilhado do Insight monitora todos os endereços IP. Para configurar
os endereços IP de escuta para serviços HTTP ou HTTPS, é necessário usar o Netsh.exe. O Cache de
inteligência compartilhado escuta nos endereços IP que você especificou na Lista de escuta de IP modificada
por essas ferramentas.
Netsh.exe está incluído no Windows Server 2008.
Para obter mais informações, consulte:
Configuring HTTP and HTTPS (em inglês)

Porta de escuta do
serviço do status
O valor padrão é
9006.

Porta que o servidor usa para comunicar o status do servidor. A porta de escuta do status usa uma interface
baseada em SOAP na porta especificada na seção de configuração. Essa interface fornece um mecanismo
pelo qual um administrador pode consultar as informações e o status sobre o servidor de cache.
O serviço não começará se a faixa não estiver entre 0 e 65535.
O serviço não será iniciado se não puder monitorar a porta especificada.

Contagem de votos
O valor padrão é 1.

Número dos clientes que devem verificar se o arquivo está limpo antes que o cache compartilhado do Insight
use os resultados.
O valor deve ser inferior ou igual a 15. Se o valor for superior a 15, o servidor usará o valor padrão.
<cache.configuration vote.count="1" />

Tamanho do corte
O valor padrão é 10.

Porcentagem do uso da memória a ser removida do cache quando este atingir o limite de uso da memória.
O valor deve estar entre 10 e 100. Se o valor não estiver entre 10 e 100, o servidor usará o valor padrão.

Note: A Symantec recomenda que você mantenha o tamanho de remoção padrão.

<prune.size="10" />

Uso da memória
O valor padrão é 50.

A porcentagem do tamanho do cache antes que o Cache de inteligência compartilhado comece a remover o
cache.
Deve ser superior ou igual a 10.
<mem.usage="50" />

Arquivo de log
O valor padrão é
install_folder/
CacheServer.log

Um arquivo para o log do Cache compartilhado do Insight.
<filevalue="CacheServer.log" />
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Opção e
valor padrão Descrição e comentários

Nível de log
O valor padrão é
ERRO.

Tudo
DEBUG
INFO
WARN
ERROR
FATAL
OFF
Um valor OFF indica que o Cache compartilhado do Insight não registrou em log nenhuma mensagem.
<level value="ERROR" />

Para obter mais informações, consulte:
Como exibir eventos de log do Cache compartilhado do Insight com base na rede

Tamanho do log
O valor padrão é
10000.

O tamanho do log (em bytes) até que o cache compartilhado do Insight sobreponha o log.
<maximumFileSizevalue="10000" />

Backups do log
O valor padrão é 1.

Número de logs sobrepostos a serem mantidos antes que o log mais antigo seja excluído.
Um valor de 0 indica que o Cache compartilhado do Insight não retém nenhum backup. Um valor negativo
indica que o Cache compartilhado do Insight retém um número ilimitado de backups.
<maxSizeRollBackupsvalue="1" />
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Opção e
valor padrão Descrição e comentários

Ativar SSL
Ativar autenticação

Por padrão, o Cache de inteligência compartilhado é configurado sem autenticação e sem SSL. Ele pode ser
alterado para autenticação básica com SSL, sem autenticação com SSL ou autenticação básica sem SSL.
<webHttpBinding>

<bindingname="CacheServerBinding">

<!--

      Uncomment the appropriate section to get 

      the desired security.

      If enabling ssl modify the uri to use https. 

      A cert will also have to be installed and 

      registered for the ip/port.

-->

<!-- Basic authentication with SSL.-->

<security mode="Transport">

<transport clientCredentialType="Basic"/>

</security-->

<!-- No authentication with SSL.-->

<security mode="Transport">

<transport clientCredentialType="None"/>

</security-->

<!-- Basic authentication with no SSL.-->

<security mode="TransportCredentialOnly">

<transport clientCredentialType="Basic"/>

</security-->

<!-- No authentication with no SSL. DEFAULT -->

<securitymode="None">

<transportclientCredentialType="Basic"/>

</security>

</binding>

</webHttpBinding>

Para obter mais informações, consulte:
Como ativar o uso do Cache compartilhado do Insight com base na rede

Para personalizar as configurações do Cache compartilhado do Insight
1. Encontre e abra o seguinte arquivo:

C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config

Esse caminho de arquivo pode variar para instalações legadas.

2. Faça as alterações conforme a necessidade.

3. Salve suas alterações e feche o arquivo.

4. Reinicie o serviço do cache compartilhado do Insight.

Você deve reiniciar o serviço do cache compartilhado do Insight para mudanças em todas as configurações, exceto
no nível de log, para que entrem em vigor. Consulte:

Para interromper e iniciar o serviço do Cache compartilhado do Insight

Mais informações
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O que preciso fazer para usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede?

Para interromper e iniciar o serviço do Cache compartilhado do Insight
Talvez seja necessário interromper o serviço do Cache de inteligência compartilhado temporariamente para solucionar
um problema. Uma vez resolvido o problema, é possível reiniciar o serviço. Você pode iniciar e interromper o serviço do
Gerenciador de controle de serviço.

Desinstalar o Cache de inteligência compartilhado tem o mesmo efeito que interromper o serviço do Cache compartilhado
do Insight. Se você não tem certeza se deseja desinstalar o cache compartilhado do Insight permanentemente, é possível
interromper o serviço.

Você deverá ter direitos de administrador do Windows para interromper o serviço do cache compartilhado do Insight.
Consulte:

Solução de problemas com o Cache compartilhado do Insight

Para exibir eventos de log do Cache de inteligência compartilhado
baseado na rede
Você pode exibir o arquivo de log do Cache de inteligência compartilhado para visualizar todos os eventos que o Cache
de inteligência compartilhado criar. O arquivo de log é situado na pasta de instalação e nomeado CacheServer.log.

O Cache de inteligência compartilhado gera logs no seguinte formato:

[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline

Por exemplo:

[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]

Modifique o arquivo de configuração para especificar o nível do log que você deseja usar para o Cache de inteligência
compartilhado.

A tabela a seguir descreve os níveis que você pode definir.

Table 199: Níveis de log do Cache de inteligência compartilhado baseado na rede

Nível de log Descrição

OFF OFF indica que nenhum incidente foi registrado em log.
FATAL As mensagens FATAL exigem executar uma ação. Essas mensagens são os erros que causam a interrupção do Cache

de inteligência compartilhado.
Por exemplo, uma mensagem FATAL pode indicar que o endereço IP do servidor não está disponível, o que significa
que o Cache compartilhado do Insight não pode ser executado.

ERROR As mensagens ERROR exigem executar uma ação, mas o processo continua a ser executado. São erros no sistema
que fazem o Cache de inteligência compartilhado falhar ou perder funcionalidade.
Você também recebe todas as entradas de log de mensagens FATAL.
Este nível é padrão do registro em log.

WARN Mensagens WARN indicam um comportamento do Cache de inteligência compartilhado que pode ser indesejável, mas
não o fará falhar.
Você também recebe todas as entradas de log de mensagens FATAL e de mensagens ERROR.
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Nível de log Descrição

INFO As mensagens INFO descrevem as ações gerais ou fornecem as informações sobre o Cache de inteligência
compartilhado. Podem indicar o estado do sistema e ajudar a validar o comportamento ou localizar problemas. Porém,
não têm a função de relatar itens que exijam ação.
Por exemplo, uma mensagem informativa pode indicar que o corte do cache foi concluído. A mensagem não detalha
um problema. Ela apenas registra em log o comportamento.
Você também recebe todas as entradas de log de mensagens FATAL, de mensagens ERROR e de mensagens WARN.

DEBUG
Tudo

As mensagens de nível de log DEBUG e ALL apresentam os mesmos resultados. Estes níveis de log são projetados
para dar suporte à solução de problemas com o Cache compartilhado do Insight.
Você recebe também todas as entradas de log para todos os outros níveis de log.

Aumente o nível de log apenas quando for necessário solucionar problemas no Cache de inteligência compartilhado.
Quando aumentar o nível de log, você passará a aumentar significativamente o tamanho de seu arquivo de log. Quando
você solucionar o problema, retorne para o nível de log ERROR.

Vá para o seguinte local:

Pasta de instalação/CacheServer.log

Mais informações

Como personalizar as configurações do Cache compartilhado do Insight

Para monitorar contadores de desempenho do Cache de inteligência
compartilhado baseado na rede
Você pode exibir estatísticas do Cache de inteligência compartilhado baseado na rede no Monitor de desempenho
do Windows. O serviço de Cache de inteligência compartilhado deve estar em execução para exibir os contadores do
desempenho.

Table 200: Estatísticas do Cache de inteligência compartilhado

Estatística Descrição

O número de itens no cache Este número representa o número atual de itens no cache.
O número de itens no cache que
foram votados como limpos

Este número representa o número atual de itens no cache, que receberam votos de limpos.

Número de solicitações do cache O número de solicitações de cache que foram feitas ao serviço do Cache de inteligência
compartilhado.
Este é apenas o número de solicitações válidas que receberam uma resposta 200. Este contador
não persiste através das reinicializações do serviço.

Número de solicitações de
atualização

O número de solicitações de atualização que foram feitas ao serviço.
Este número refere-se apenas às solicitações válidas que receberam uma resposta 200. Este
contador não persiste através das reinicializações do serviço.

Para monitorar contadores de desempenho do Cache de inteligência compartilhado baseado na rede
1. No prompt de comando, digite o seguinte comando:

perfmon
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2. Na janela Desempenho, clique com o botão direito do mouse no gráfico.

3. Selecione Adicionar contadores.

4. Na lista suspensa Objeto de desempenho, selecione Cache compartilhado do Insight.

5. Selecione os contadores que deseja exibir e clique em Adicionar.

6. Clique em Fechar.

Os contadores do Cache de inteligência compartilhado que você selecionou aparecem no gráfico de desempenho.

Para obter mais informações sobre como usar o monitor de desempenho do Windows, consulte a documentação do
Windows.

Mais informações

• Solução de problemas com o Cache compartilhado do Insight
• O que preciso fazer para usar o Cache compartilhado do Insight com base na rede?

Solução de problemas no Cache compartilhado do Insight
A tabela a seguir fornece sugestões de como solucionar problemas com o Cache compartilhado do Insight.

Table 201: Solução de problemas do Cache de inteligência compartilhado

Problema Explicação/solução

Problemas com os
resultados do cache

Reinicie o serviço. Consulte:
Para interromper e iniciar o serviço do Cache compartilhado do Insight

O Cache de inteligência
compartilhado retorna uma
resposta “nenhum resultado”

O Cache compartilhado do Insight não retorna nenhuma resposta do resultado quando falha para
executar com êxito uma consulta do cache. Se o cliente solicitar uma consulta do cache, a inexistência
de resultados significará que o arquivo deverá ser submetido a uma verificação de vírus.

Note: O Cache compartilhado do Insight retornará uma resposta de êxito mesmo quando falhar para
executar com êxito uma atualização do cache. O motivo é que o cliente não precisa executar uma ação
diferente quando uma falha ocorre.

Problemas suspeitos com
tráfego de HTTP

Exiba o log de erros do tráfego de HTTP. Os erros do tráfego de HTTP são registrados em log no
seguinte local:
%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Mais informações

• Como exibir eventos de log do Cache compartilhado do Insight com base na rede
• Para monitorar contadores de desempenho do Cache compartilhado do Insight com base na rede

Para usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em uma imagem
base
Você pode usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em uma imagem base antes de criar suas máquinas virtuais.
A ferramenta Exceção de imagem virtual permite que seus clientes ignorem a verificação de ameaças em arquivos de
imagem base, o que reduz a carga de recursos na E/S do disco. Isso também melhora o desempenho do processo de
verificação da CPU em sua infraestrutura de área de trabalho virtual.

O Symantec Endpoint Protection suporta o uso da ferramenta Exceção de imagem virtual em clientes gerenciados e não
gerenciados
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NOTE

Você não pode usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em um ambiente não virtual.

Table 202: Processo para usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em uma imagem base.

Etapa Ação

Etapa 1 Na imagem base, execute uma verificação completa em todos os arquivos para verificar se os arquivos
estão limpos.
Se o cliente do Symantec Endpoint Protection colocar em quarentena arquivos infectados, será
necessário reparar ou excluir os arquivos em quarentena para removê-los da quarentena.

Etapa 2 Certifique-se de que a quarentena do cliente esteja vazia.
Etapa 3 Execute a ferramenta Exceção de imagem virtual da linha de comando para marcar os arquivos de

imagem base.Consulte:
• Como executar a ferramenta de exceção da imagem virtual
• vietool

Etapa 4 Ative o recurso no Symantec Endpoint Protection Manager de modo que seus clientes saibam que
devem procurar e ignorar os arquivos marcados quando uma verificação for executada. Consulte:
Como configurar o Symantec Endpoint Protection para ignorar a verificação de arquivos de imagem
base

Etapa 5 Remova a ferramenta de exceção da imagem virtual da imagem base.

A ferramenta Exceção de imagem virtual suporta unidades locais fixas. Ela funciona com arquivos que estão em
conformidade com o padrão do sistema de arquivos de nova tecnologia (NTFS, New Technology File System).

Mais informações

Requisitos do sistema para a ferramenta Exceção de imagem virtual

Requisitos do sistema para a ferramenta Exceção de imagem virtual
A ferramenta Exceção de imagem virtual é suportada para uso em VMware ESX, Microsoft Hyper-V e plataformas Citrix
XenDesktop.

O cliente deve atender a todos os seguintes requisitos:

• O cliente deve estar instalado em um dos ambientes virtuais suportados.
• O cliente deve executar o software-cliente Symantec Endpoint Protection versão 12.1 ou superior.

WARNING

O cliente deve ter a mesma versão que a ferramenta Exceção de imagem virtual.

Para obter as informações mais atualizadas sobre requisitos e plataformas suportadas, consulte a seguinte página:

Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do Endpoint Protection

Mais informações

Como usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em uma imagem base

Para executar a ferramenta Exceção de imagem virtual
Antes de executar a ferramenta Exceção de imagem virtual, certifique-se de que você tenha atendido a todos os
requisitos do sistema.
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WARNING

O cliente deve ter a mesma versão que a ferramenta Exceção de imagem virtual.

Para obter mais informações, consulte:

Requisitos do sistema para a ferramenta Exceção de imagem virtual

Para executar a ferramenta Exceção de imagem virtual
1. Da pasta Ferramentas do Symantec Endpoint Protection do arquivo de instalação, faça o download do seguinte

arquivo à imagem base:

/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe

2. Abra um prompt de comando com privilégios de administrador.

3. Execute a ferramenta de exceção da imagem virtual com os argumentos apropriados.

Por exemplo, digite: vietool c: --generate

Mais informações

vietool

Para configurar o Symantec Endpoint Protection para ignorar a verificação de
arquivos de imagem base
Após executar a ferramenta Exceção de imagem virtual em arquivos de imagem base, você poderá ativar o uso das
Exceções de imagem virtual no Symantec Endpoint Protection Manager. Quando o recurso estiver ativado, os clientes
virtuais procurarão o atributo que a ferramenta inseriu. O Symantec Endpoint Protection ignora então a verificação dos
arquivos de imagem base que contêm o atributo.

Você pode ignorar a verificação de arquivos de imagem base inalterados em verificações do Auto-Protect ou verificações
definidas pelo administrador (como verificações manuais ou agendadas).

Como configurar o Symantec Endpoint Protection para usar a Exceção de imagem virtual a fim de ignorar a
verificação de arquivos de imagem base

1. No console, abra a Política de proteção contra vírus e spyware apropriada.

2. Em Opções avançadas, clique em Diversos.

3. Na guia Imagens virtuais, marque as opções que você queira ativar.

4. Clique em OK.

Mais informações

Como usar a ferramenta Exceção de imagem virtual em uma imagem base

Para usar o Symantec Endpoint Protection em infraestruturas da área
de trabalho virtual não persistentes
Você pode configurar o Symantec Endpoint Protection em um ambiente virtual.
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Table 203: Tarefas para usar o Symantec Endpoint Protection em infraestruturas da área de trabalho virtual não
persistentes

Etapa Descrição

Etapa 1: Configure a imagem
de base.

Configure o cliente do Symantec Endpoint Protection em sua imagem base para indicar que é um
cliente virtual não persistente. Consulte:
Como configurar a imagem base para máquinas virtuais convidadas não persistentes nos VDIs

Etapa 2: No Symantec
Endpoint Protection Manager,
configure um intervalo de
apagamento separado para
clientes VDI off-line não
persistentes.

O Symantec Endpoint Protection Manager remove os clientes GVM não persistentes que estiveram
off-line por um tempo maior que o período especificado. Este recurso torna mais simples gerenciar as
GVMs no Symantec Endpoint Protection Manager. Consulte:
Como apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças

Para configurar a imagem base para máquinas virtuais convidadas
não persistentes nos VDIs
Você pode definir sua imagem base para torná-la mais simples de usar o Symantec Endpoint Protection Manager para
gerenciar GVMs em infraestruturas de áreas de trabalho virtuais não persistentes.

Table 204: Tarefas para configurar a imagem base para GVMs não persistentes

Etapa Descrição

Etapa 1: Instale o Symantec
Endpoint Protection na
imagem de base.

Para obter mais informações, consulte:
Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente

Etapa 2: Desative a Proteção
contra adulterações no
servidor de gerenciamento
de modo que você possa
modificar o registro.

Para obter mais informações, consulte:
Como alterar as configurações da Proteção contra adulterações

Etapa 2: Verifique se o
Symantec Endpoint Protection
Manager conta corretamente
o número de licenças
para clientes virtuais não
persistentes.

A vantagem de clientes não persistentes é que os clientes não persistentes autônomos não contam
para o número de licenças implementadas. Somente clientes online contam. Para marcar um cliente
virtual como um cliente não persistente, você deve criar uma chave do registro na imagem base.
Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar o número de licenças para clientes VDI não persistentes

Etapa 4: No Symantec
Endpoint Protection Manager,
reative a Proteção contra
adulterações.

Para obter mais informações, consulte:
Como alterar as configurações da Proteção contra adulterações

Após ter concluído a configuração da imagem base, você poderá configurar um intervalo separado de apagamento para
clientes não persistentes no Symantec Endpoint Protection Manager.Consulte:

Como apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças
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Para apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar
licenças
Com o passar do tempo, os clientes obsoletos podem se acumular no banco de dados do Symantec Endpoint Protection
Manager. Os clientes obsoletos são aqueles que não se conectaram ao Symantec Endpoint Protection Manager por 30
dias. O Symantec Endpoint Protection Manager apaga clientes obsoletos a cada 30 dias por padrão.

Se você não quiser aguardar o mesmo número de dias para apagar clientes obsoletos não persistentes, poderá
configurar um intervalo separado para eles. Se você não configurar um intervalo separado, os clientes virtuais offline não
persistentes serão apagados no mesmo intervalo que os clientes físicos obsoletos.

Os clientes online não persistentes contam para o número de licenças implementadas; os clientes off-line não
persistentes não o fazem. Consulte:

Como gerenciar o número de licenças para clientes VDI não persistentes

Você também pode ocultar os clientes offline não persistentes filtrando-os na página Clientes.

Para apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças
1. No console do Symantec Endpoint Protection Manager, na página Admin, clique em Domínios.

2. Na árvore Domínios, clique no domínio desejado.

3. Em Tarefas, clique em Editar propriedades de domínio.

4. Na guia Editar propriedades de domínio > Geral, marque a caixa de seleção Excluir clientes VDI não
persistentes que não tenham se conectado por um período específico e mude o valor de dias para o número
desejado.

A opção Excluir clientes que não se conectaram por um período especificado deve ser marcada para acessar a
opção para clientes VDI offline não persistentes.

5. Clique em OK.

Mais informações

Como usar o Symantec Endpoint Protection em infraestruturas da área de trabalho virtual não persistentes

Como gerenciar o número de licenças para clientes VDI não
persistentes
O servidor de gerenciamento conta cada licença para clientes em computadores físicos, o computador estando online ou
off-line. Para clientes virtuais, o servidor de gerenciamento conta apenas as licenças de clientes não persistentes online.
Clientes não persistentes off-line não contam. Torne seus clientes virtuais não persistentes se você tiver mais usuários do
que clientes.

Para marcar um cliente virtual como um cliente não persistente, você deve criar uma chave do registro na imagem base.

Para gerenciar o número de licenças para clientes VDI não persistentes
1. Após instalar o cliente do Symantec Endpoint Protection e desativar a Proteção contra adulterações, abra o editor de

registro na imagem base. Consulte:

Como alterar as configurações da Proteção contra adulterações

2. Navegue até uma das seguintes chaves do registro:

• Em sistemas de 32 bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\
• Em sistemas de 64 bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SMC\
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3. Crie uma subchave com o nome Virtualização.

4. Na subchave Virtualização, crie uma chave do tipo DWORD chamada de IsNPVDIClient e atribua a ela o valor 1.

Mais informações

• Como apagar clientes VDI não persistentes obsoletos para liberar licenças
• Como configurar a imagem base para máquinas virtuais convidadas não persistentes nos VDIs

vietool
vietool
vietool - Executa a ferramenta Exceção de imagem virtual

Sinopse
vietool.exe volume:  --generate|clear|verify|hash [options ...] 

DESCRIÇÃO

O comando vietool marca os arquivos de imagem de base no volume que você especifica adicionando um atributo.

OPÇÕES
--generate

Executa a ferramenta Exceção de imagem virtual em todos os arquivos no volume especificado. Você não pode
usar essa opção com --clear.
Por exemplo: vietool c: --generate

--verify
Verifica se a Exceção de imagem virtual está definida em todos os arquivos no volume especificado. Você não
pode usar essa opção com --clear.
Por exemplo: vietool c: --verify

--clear
Remove a Exceção de imagem virtual em todos os arquivos no volume especificado.
Por exemplo: vietool.exe c: --clear
Para excluir um arquivo específico: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file --clear
Você pode usar um caminho totalmente qualificado no lugar do identificador de volume para limpar a Exceção
de imagem virtual em um único arquivo ou no conteúdo de uma pasta. Somente um nome de arquivo, nome de
pasta ou identificador de volume são permitidos por linha de comando. Você não pode usar esse comando com
--generate, --verify ou --hash.
Você deverá reiniciar o cliente depois de executar o comando --clear.

--hash
Gera o valor de hash em todos os arquivos no volume especificado.
A ferramenta Exceção de imagem virtual usa os hashes para excluir arquivos locais de verificações futuras. Os
clientes computam hashes de arquivos separadamente para enviar ao Cache de inteligência compartilhado e
armazenar os resultados da verificação. Você não pode usar essa opção com --clear.
Por exemplo: vietool.exe c: --generate --hash

--volume arg
Especifica o volume verificado pela ferramenta.
Essa opção poderá ser um arquivo quando você usar a opção --clear. Você deve especificar o volume e
ele pode ser especificado com o sinalizador de volume ou isoladamente. Por exemplo, com o sinalizador
vietool.exe --volume c: --generate, ou isoladamente vietool.exe c: --generate.
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--verbose
Gera a saída ao console da quantidade máxima de informações de execução do programa.

--stop
Interrompe no primeiro erro que a ferramenta encontra. Caso contrário, a ferramenta registrará as informações
de erro no console e continuará.

--help
Exibe a mensagem de ajuda.
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Solução de problemas do Symantec Endpoint Protection

Saiba como solucionar problemas com o Symantec Endpoint Protection.

A tabela a seguir exibe os problemas mais comuns que você pode encontrar quando instala e usa o Symantec Endpoint
Protection.

Table 205: Problemas comuns que você pode solucionar

Tarefa Descrição

Como corrigir problemas
de instalação

Você pode fazer o download do Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) e executá-lo para verificar se os
computadores estão prontos para instalação. A ferramenta é fornecida no site do Suporte da Symantec
através da Ajuda no servidor de gerenciamento e no cliente. Consulte:
• Como solucionar problemas do computador com o Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)
• Identificação do ponto de falha de uma instalação

Controle de epidemias de
vírus

Você pode impedir que ameaças ataquem os computadores em sua rede. Consulte:
• Como impedir e controlar ataques de vírus e spyware nos computadores cliente
• Para remover vírus e riscos à segurança
Se uma ameaça atacar um computador-cliente, será possível identificar e responder a ela. Consulte:
Virus removal and troubleshooting on a network (em inglês)

Solução de problemas da
atualização de conteúdo

Se as definições de vírus mais recentes não forem atualizadas corretamente no Symantec Endpoint
Protection Manager ou nos clientes, consulte o seguinte artigo:
Troubleshoot LiveUpdate and definition issues with Endpoint Protection Manager (em inglês)
Para obter mais informações, consulte:
Symantec Endpoint Protection: Fluxograma da solução de problemas do LiveUpdate

Corrigir problemas de
comunicação

Os canais de comunicação devem estar abertos entre todos os componentes do Symantec Endpoint
Protection. Esses canais incluem: servidor para cliente, servidor para banco de dados e servidor e cliente
para o componente de entrega de conteúdo, como o LiveUpdate. Consulte:
• Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o

cliente do Symantec Endpoint Protection
• Solução de problemas de comunicação entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o console ou

o banco de dados
• Best Practices and Troubleshooting for Group Update Providers (em inglês)

Para executar a
recuperação após
desastres

Em caso de corrupção do banco de dados ou de falha no hardware, será possível restaurar a captura
de imagem mais recente do banco de dados se você tiver um arquivo de backup do banco de
dados.Consulte:
Melhores práticas da recuperação após desastres do Endpoint Protection

Redução do espaço no
banco de dados

Você pode tornar mais espaço disponível no banco de dados se seu tamanho estiver demasiado
grande.Consulte:
Como fazer a manutenção do banco de dados

Para solucionar
problemas de geração de
relatórios

Você pode resolver vários problemas de relatórios e logs.Consulte:
Solução de problemas de geração de relatórios

Solução de problemas de
replicação

Para obter mais informações, consulte:
Replication Troubleshooting Flowchart for Symantec Endpoint Protection (em inglês)

Mais informações

Quais são as ferramentas incluídas no Symantec Endpoint Protection?
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URLs que permitem (whitelist) que o SEP e o SES se conectem aos
servidores Symantec
O Symantec Endpoint Protection (SEP) e os clientes (Symantec Agent) se comunicam com URLs específicos para
executar várias funções, como validar licenças, enviar amostras de arquivos suspeitos e comunicar-se com o Symantec
Endpoint Protection Manager local ou o console na nuvem. Você deve permitir esses URLs se usar um ou mais proxies
em seu ambiente para redirecionar o tráfego necessário para os servidores da Symantec. Consulte:

URLs que permitem que o SEP e o SES se conectem aos servidores Symantec

Como solucionar problemas do computador com o Symantec
Diagnostic Tool (SymDiag)
Você pode fazer o download de um utilitário que diagnostica problemas comuns encontrados na instalação e uso do
Symantec Endpoint Protection Manager ou do cliente do Symantec Endpoint Protection.

Você pode fazer o download de um utilitário que diagnostica problemas comuns encontrados na instalação e uso do
cliente do Symantec Endpoint Protection.

A ferramenta de suporte ajuda a resolver os seguintes problemas:

• Permite identificar problemas conhecidos de forma rápida e precisa.
• Quando a ferramenta reconhecer um problema, ela redirecionará você aos recursos para que você mesmo resolva o

problema.
• Quando um problema não for resolvido, a ferramenta permitirá enviar dados ao suporte facilmente para diagnósticos

adicionais.

Como solucionar problemas de computador com o Symantec Diagnostic Tool
1. Realize uma destas tarefas:

• Siga o procedimento aqui:
https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=tech170752
Download the Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) to detect Symantec product issues (em inglês)

• No Symantec Endpoint Protection Manager ou no cliente, clique em Ajuda > Fazer o download da Symantec
Diagnostic Tool

2. Siga as instruções na tela.

Como identificar o ponto de falha de uma instalação de cliente
O Windows Installer e o Assistente de Implementação por envio criam arquivos de log que podem ser usados para
verificar se uma instalação foi bem-sucedida ou não. Os arquivos de log relacionam os componentes que foram
instalados com êxito e oferecem mais detalhes relacionados com o pacote de instalação. Use o arquivo de log para
ajudar a identificar o componente ou a ação que causou a falha na instalação. Se você não pode determinar a razão da
falha na instalação, retenha o arquivo de log. Envie-o ao Suporte Técnico da Symantec se for necessário.

NOTE

Sempre que o pacote de instalação for executado, o arquivo de log será sobrescrito.

Como identificar o ponto de falha de uma instalação do cliente
1. Em um editor de texto, abra o arquivo de log gerado pela instalação.

2. Para encontrar falhas, pesquise a seguinte entrada:

Value 3
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A ação anterior da linha que contém essa entrada provavelmente é a ação que causou a falha. As linhas exibidas
após essa entrada são componentes de instalação que foram revertidos, pois a instalação não foi bem-sucedida.

Mais informações

Como escolher um método e instalar o cliente com o Assistente de Implementação de Cliente

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec
Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec Endpoint
Protection
Se houver problemas com a comunicação entre o cliente e o servidor, verifique primeiro se não há problemas de rede.
Também deve ser verificada a conectividade de rede antes de chamar o suporte técnico da Symantec.

É possível verificar a comunicação entre o cliente e o servidor de gerenciamento de diversas maneiras.

Table 206: Verificação da conexão entre o cliente e o servidor de gerenciamento

O que verificar Solução

Consulte o cliente
para ver se ele se
conecta ao servidor de
gerenciamento

Você pode fazer o download e exibir o arquivo de solução de problemas no cliente para verificar as
configurações de comunicação. Consulte:
• Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection
• Como verificar a conexão ao servidor de gerenciamento no computador cliente
• Como investigar problemas da proteção usando o arquivo da solução de problemas no cliente

Teste a conectividade
entre o cliente
e o servidor de
gerenciamento

Você pode executar diversas tarefas para verificar a conectividade entre o cliente e o servidor de
gerenciamento.
• Consulte:

Como ativar e exibir o log de acesso para verificar se o cliente se conecta ao servidor de
gerenciamento

• Fazer ping no servidor de gerenciamento do computador-cliente. Consulte:
Como usar o comando ping para testar a conectividade com o servidor de gerenciamento

• Usar um navegador da Web no computador-cliente para se conectar ao servidor de gerenciamento.
Consulte:
Como usar um navegador para testar a conectividade ao Symantec Endpoint Protection Manager no
cliente do Symantec Endpoint Protection

Verifique se o servidor
de gerenciamento usa
o certificado de servidor
correto

Se você reinstalar o Symantec Endpoint Protection Manager, certifique-se de que o certificado de servidor
correto seja aplicado. Se o servidor de gerenciamento usar um certificado de servidor diferente, o servidor
ainda fará o download do conteúdo, mas o cliente não poderá lê-lo. Se o servidor de gerenciamento usar o
certificado de servidor errado, você deverá atualizá-lo.Consulte:
• Como atualizar ou restaurar um certificado de servidor
• Melhores práticas para atualizar os certificados do servidor e manter a conexão entre o cliente e o

servidor
Você pode conferir se o servidor de gerenciamento usa o certificado de servidor errado verificando os
seguintes itens:
• O cliente não exibe o ponto verde na barra de tarefas, o que indica que ele não se comunica com o

servidor de gerenciamento.Consulte:
Como verificar se o cliente está conectado ao servidor de gerenciamento e está protegido

• O cliente não recebe atualizações da política do servidor de gerenciamento.
• O servidor de gerenciamento mostra que há conexão com o cliente. Consulte:

Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection
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O que verificar Solução

Procure quaisquer
problemas de rede

Deve ser analisado se não há algum problema de rede, verificando os seguintes itens:
• Teste primeiro a conectividade entre o cliente e o servidor de gerenciamento. Se o computador-cliente

não puder fazer ping ou executar o Telnet no servidor de gerenciamento, será necessário verificar o
serviço DNS do cliente.

• Verifique o caminho de roteamento do cliente.
• Verifique se o servidor de gerenciamento não tem um problema de rede.
• Verifique se o firewall do Symantec Endpoint Protection (ou algum firewall de terceiros) não causa

problema de rede.

Verifique os logs de
depuração no cliente

Pode ser usado o log de depuração no cliente para determinar se o cliente tem problemas de
comunicação. Consulte:
• Como verificar os logs de depuração no computador cliente
• Como verificar os logs da caixa de entrada no servidor de gerenciamento

Recupere a comunicação
perdida do cliente

Se os clientes perderam a comunicação com um servidor de gerenciamento, é possível usar uma
ferramenta para recuperar o arquivo de comunicação.Consulte:
Para recuperar configurações de comunicação do cliente usando a ferramenta SylinkDrop

Se o Symantec Endpoint Protection Manager exibir erros de registro em log ou códigos de erro HTTP, consulte o seguinte
artigo:

Solução de problemas de comunicação do Symantec Endpoint Protection Manager

Para verificar a conexão ao servidor de gerenciamento no computador-cliente
Se você tiver um cliente gerenciado, poderá verificar sua conexão ao servidor de gerenciamento. Se você não estiver
conectado ao servidor de gerenciamento, poderá pedir que seu cliente se conecte.Consulte:

Como solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

Como verificar a conexão com o servidor de gerenciamento no computador cliente
1. Na página Status, clique em Ajuda > Solução de problemas.

2. Na caixa de diálogo Solução de problemas, clique em Status de conexão.

3. No painel Status da conexão, você poderá ver a última tentativa de conexão e a conexão bem-sucedida mais
recente.

4. Para restabelecer uma conexão com o servidor de gerenciamento, clique em Conectar agora.

Como investigar problemas da proteção usando o arquivo da solução de
problemas no cliente
Para investigar problemas do cliente, você pode examinar o arquivo Troubleshooting.txt no computador cliente. O
arquivo Troubleshooting.txt contém informações sobre políticas, definições de vírus e outros dados relacionados
ao cliente.

O Suporte Técnico da Symantec pode pedir que você envie o arquivo Troubleshooting.txt por email.Consulte:

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

Para exportar o arquivo da solução de problemas no cliente
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1. No computador-cliente, abra o cliente.

2. No cliente, clique em Ajuda > Solução de problemas.

3. No painel Gerenciamento, em Dados de solução de problemas, clique em Exportar.

4. Na caixa de diálogo Salvar como, aceite o nome padrão do arquivo de solução de problemas ou digite um novo
nome de arquivo e clique em Salvar.

Você pode salvar o arquivo na área de trabalho ou em uma pasta de sua escolha.

5. Usando um editor de texto, abra o Troubleshooting.txt para examinar o conteúdo.

Ativação e exibição do log de acesso para verificar se o cliente se conectará ao
servidor de gerenciamento
Você poderá exibir o logon de acesso do servidor HTTP Apache no servidor de gerenciamento para verificar se o cliente
se conectará ao servidor de gerenciamento. Se o cliente se conectar, o problema de conexão do cliente provavelmente
não será um problema de rede. Os problemas de rede incluem o firewall que bloqueia o acesso ou as redes que não se
conectam entre si.

Você deve primeiro ativar o log de acesso do servidor HTTP Apache para poder exibir o log.

NOTE

Desative o log depois que você o exibir porque ele usa recursos da CPU e espaço no disco rígido
desnecessários.

Para obter mais informações, consulte:

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

NOTE

O padrão para SEPM_Install é C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\\Symantec Endpoint Protection
Manager.

Como ativar e exibir o log de acesso
1. Para ativar o log de acesso do servidor Apache HTTP, em um editor de texto, abra o arquivo

SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf.

2. No arquivo httpd.conf, remova a marca de hash (#) da seguinte string de texto e salve em seguida o arquivo:

#CustomLog "logs/access.log" combinados

3. Interrompa e reinicie o serviço do Symantec Endpoint Protection Manager e o servidor HTTP Apache. Consulte:

Como interromper e iniciar o serviço do servidor de gerenciamento

Como interromper e iniciar o servidor web do Apache
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4. Para exibir o log de acesso do servidor Apache HTTP, no servidor de gerenciamento, abra o arquivo
SEPM_Install\apache\logs\access.log.

5. Procure pelo endereço IP ou pelo nome do host de um computador-cliente que indique que os clientes se conectaram
ao servidor HTTP Apache.

6. Desative o log de acesso do servidor HTTP Apache.

Como interromper e iniciar o servidor web do Apache
Quando você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, ele instalará o servidor Web Apache. O servidor Web
Apache é executado como um serviço automático. Pode ser necessário interromper e reiniciar o servidor web para ativar
o log de acesso do servidor HTTP Apache. Consulte:

Como ativar e exibir o log de acesso para verificar se o cliente se conecta ao servidor de gerenciamento

Para interromper e iniciar o servidor web do Apache
1. Para interromper o servidor web Apache, em um prompt de comando, digite:

net stop semwebsrv

2. Para iniciar o servidor web Apache, em um prompt de comando, digite:

net start semwebsrv

Como usar o comando ping para testar a conectividade com o servidor de
gerenciamento
É possível tentar fazer ping no servidor de gerenciamento no computador-cliente para testar a conectividade. Consulte:

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

Para usar o comando ping para testar a conectividade com o servidor de gerenciamento
1. No cliente, abra um prompt de comando.

2. Digite o comando ping. Por exemplo:

ping nome

onde nome é o nome do computador do servidor de gerenciamento. Você pode usar o endereço IP do servidor no
lugar do nome do computador. Em ambos os casos, o comando deve retornar o endereço IP correto do servidor.

Se o comando ping não retornar o endereço correto, verifique o serviço DNS para o cliente e verifique seu caminho
de roteamento.

Para usar um navegador para testar a conectividade ao Symantec Endpoint
Protection Manager no cliente do Symantec Endpoint Protection
Você pode usar um navegador da Web no computador-cliente para testar a conectividade entre o cliente e o servidor de
gerenciamento. Este método ajuda a determinar se o problema é com a conexão, com a rede ou com o próprio cliente.

Você também pode verificar a conexão entre o servidor de gerenciamento e o computador cliente usando os seguintes
métodos:

• Para verificar se o ícone de status do cliente do Symantec Endpoint Protection mostra um ponto verde.Consulte:
Ícones de status do cliente do Symantec Endpoint Protection

• Para verificar o status de conexão no cliente do Symantec Endpoint Protection.Consulte:
Como verificar a conexão ao servidor de gerenciamento no computador cliente
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Como usar um navegador para testar a conectividade com o Symantec Endpoint Protection Manager no
cliente do Symantec Endpoint Protection

1. No computador-cliente, abra um navegador da Web, como o Internet Explorer.

2. Na linha de comando do navegador, digite o comando a seguir:

http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars

onde SEPMServer é o nome do DNS, nome do NetBIOS ou endereço IP do servidor de gerenciamento.

O endereço IP inclui IPv4 e IPv6. Você deve inserir o endereço IPv6 entre colchetes: http://
[SEPMServer]:número da porta

3. Quando a página da Web for exibida, procure um dos seguintes resultados:

• Se a palavra OK for exibida, o computador cliente se conectará com o servidor de gerenciamento. Verifique a
existência de problemas no cliente.

• Se a palavra OK não for exibida, o computador cliente não se conectará ao servidor de gerenciamento. Verifique
as conexões de rede do cliente e se os serviços de rede estão sendo executados no computador-cliente. Verifique
o serviço DNS para o cliente e seu caminho de roteamento. Consulte:
Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do
Symantec Endpoint Protection

Verificação de logs de depuração no computador-cliente
É possível verificar o log de depuração no cliente. Se o cliente tem problemas de comunicação com o servidor de
gerenciamento, as mensagens de status sobre o problema de conexão aparecem no log. Consulte: 

Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

Você pode verificar o log de depuração usando os seguintes métodos:

• No cliente, no menu Ajuda e suporte, na caixa de diálogo Solução de problemas, clique em Editar configurações do
log de depuração e digite um nome para o log. Clique então em Exibir log.

• É possível usar o registro do Windows para ativar a depuração no cliente.
A chave do registro do Windows pode ser encontrada no seguinte local:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on

Verificação dos logs da caixa de entrada no servidor de gerenciamento
É possível usar uma chave de registro do Windows para gerar logs sobre a atividade na caixa de entrada do servidor
de gerenciamento. Quando a chave de registro do Windows for modificada, os logs (ersecreg.log e exsecars.log) serão
gerados pelo servidor de gerenciamento. Estes logs podem ser exibidos para solucionar problemas de comunicação do
cliente e do servidor. Consulte: 

• Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec
Endpoint Protection

• Como verificar os logs de depuração no computador cliente

Para verificar os logs da caixa de entrada no servidor de gerenciamento
1. No servidor de gerenciamento, em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SEPM, defina o valor de DebugLevel para 3.

A caixa de entrada aparece no seguinte local padrão no computador do servidor de gerenciamento:
SEPM_Install\data\inbox\log

O padrão para SEPM_Install é C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\\Symantec Endpoint Protection Manager.
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2. Abra o log com o Bloco de notas.

Para recuperar configurações de comunicação do cliente usando a ferramenta
SylinkDrop
O arquivo Sylink.xml inclui configurações de comunicação entre o cliente e um servidor do Symantec Endpoint Protection
Manager. Se os clientes perderam a comunicação com um servidor de gerenciamento, é necessário substituir o antigo
arquivo Sylink.xml por um arquivo novo. A ferramenta SylinkDrop substitui automaticamente o arquivo Sylink.xml no
computador-cliente por um novo arquivo Sylink.xml.

NOTE

Você pode também substituir o arquivo Sylink.xml reimplementando um pacote de instalação do cliente. Use
este método para um número grande de computadores, para computadores que você não pode acessar
fisicamente com facilidade ou computadores que exijam acesso administrativo.Consulte:

Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de
comunicação

Quando você executa a ferramenta SylinkDrop, também pode executar as tarefas a seguir:

• Migra ou move clientes para um novo domínio ou servidor de gerenciamento.
• Restaura as rupturas de comunicação do cliente que não podem ser corrigidas no servidor de gerenciamento.
• Mover um cliente de um servidor para outro que não seja um parceiro de replicação.
• Mover um cliente de um domínio para outro.
• Converter um cliente não gerenciado em um cliente gerenciado.

Você pode gravar um script com a ferramenta para modificar as configurações de comunicação de um grande número de
clientes.Consulte:

• Sobre clientes gerenciados e não gerenciados
• Para solucionar problemas de conectividade entre o Symantec Endpoint Protection Manager e o cliente do Symantec

Endpoint Protection

Para restaurar configurações de uma comunicação do servidor-cliente usando a ferramenta SylinkDrop
para Windows

1. No console, exporte o arquivo de comunicações do grupo que está conectado ao servidor de gerenciamento ao qual
você deseja que o computador-cliente se conecte. O arquivo de comunicações é o arquivo Sylink.xml. Consulte:

Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor (Sylink.xml)

2. Copie o arquivo de comunicação no computador-cliente.

Você pode salvar o arquivo em um local de rede, enviá-lo por e-mail ao usuário no computador-cliente ou copiá-lo
para a mídia removível.

3. Realize uma destas tarefas:

• No arquivo de instalação do produto completo localizado no Download Center da Broadcom, localize o arquivo
Tools\SylinkDrop\SylinkDrop.exe.

• No computador que executa o servidor de gerenciamento, localize C:\Arquivos de Programas
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Version.Number\Bin\SylinkDrop.exe

Você pode executar a ferramenta remotamente ou salvá-la e executá-la no computador cliente. Para obter
informações sobre as opções da linha de comando, na pasta \Tools\SylinkDrop, clique no arquivo Leia-me.
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4. Na caixa de diálogo Sylink Drop, clique em Procurar e localize o arquivo .xml implementado na etapa 2 no
computador cliente.

5. Clique em Atualizar Sylink.

6. Se uma caixa de diálogo de confirmação for exibida, clique em OK.

7. Na caixa de diálogo Sylink Drop, clique em Sair.

Como solucionar problemas do agente do Linux da Symantec
A tabela a seguir mostra os recursos para a solução de problemas do agente do Linux da Symantec (a partir da versão
14.3 RU1).

Table 207: recursos para solução de problemas do agente do Linux da Symantec

Ação Descrição

Verificação do status do agente. Para verificar a versão e o status da conexão do agente e para confirmar se os módulos estão
carregados e se os daemons estão em execução, vá para /usr/lib/symantec e execute o
seguinte comando:
./status.sh

Verificação das versões dos
pacotes de agente.

Vá para /usr/lib/symantec e execute o seguinte comando:
./version.sh

Exibição dos logs. Você encontra os logs do agente do Linux da Symantec nos seguintes locais:
• Log AMD - fornece informações relacionadas à verificação.

/var/log/sdcsslog/amdlog
• Log do CAF - fornece informações relacionadas às atividades do agente, como comunicação

com o servidor, registro, comandos, eventos, etc.
/var/log/sdcss-caflog/

• Log do agente - fornece informações relacionadas às atividades do agente.
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• Log de CVE - fornece informações relacionadas à comunicação entre o Symantec Endpoint
Protection Manager e o agente.
/var/log/sdcss-caflog/cve.log

Coleta dos logs em um arquivo
ZIP.

É possível usar o script GetAgentInfo para coletar todos os arquivos de log em um arquivo ZIP
que pode ser enviado ao suporte ao cliente.
1. Faça login no sistema do agente do Linux da Symantec.
2. Vá para /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/.
3. Execute ./getagentinfo.sh como raiz.
4. Um arquivo ZIP será criado no diretório /tmp/.

O nome do arquivo será semelhante a 20201208_184935_0001_CU_mihsan-
rhel8.zip
-out <diretório> permite alterar o local e o nome do arquivo ZIP gerado.

Alteração do nível de log de
CVE.

Por padrão, o nível de registo em log do CVE é info.
Você pode alterar o nível de registro em log para debug no arquivo /opt/Symantec/
cafagent/bin/log4j.properties.
Após alterar o arquivo, será necessário reiniciar o serviço cafagent.
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Ação Descrição

Alteração do nível de registro
em log do AMD.

Por padrão, o nível de registro em log do AMD é info.
Você pode alterar o nível de registro em log para trace, warning ou error no arquivo /opt/
Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.ini.

Note: Antes de modificar o arquivo AntiMalware.ini, interrompa o sisamdagent:

service sisamdagent stop

Note: Depois de modificar o arquivo, reinicie o serviço:

service sisamdagent start

Solução de problemas de comunicação entre o Symantec Endpoint
Protection Manager e o console ou o banco de dados padrão
Se você tiver um problema de conexão com o console do Symantec Endpoint Protection Manager ou o banco de dados
padrão, poderá ver um dos seguintes sintomas:

• O serviço do servidor de gerenciamento (semsrv) é interrompido.
• O serviço do servidor de gerenciamento não permanece em estado iniciado.
• As páginas Início, Monitores e Relatórios exibem um erro de HTTP.
• As páginas Início, Monitores e Relatórios estão em branco.
• As páginas Início, Monitores e Relatórios exibem uma barra de andamento continuamente carregando, sem exibir

nenhum conteúdo.

Todos estes problemas exibem um erro Java -1 no log de eventos do Windows. Para encontrar a causa específica para o
erro Java -1, verifique o log do scm-server. O log do scm-server está situado por padrão no seguinte local:

SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log

O padrão para SEPM_Install é C:\Arquivos de Programas (x86)\Symantec\\Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 208: Verificação da comunicação com o console ou o banco de dados

O que verificar Descrição

Teste a conectividade entre o banco de
dados e o servidor de gerenciamento.

Você pode verificar se o servidor de gerenciamento e o banco de dados se comunicam
corretamente.Consulte:
Verificação da conexão com o banco de dados

Verifique se o tamanho da memória do
servidor de gerenciamento está correto.

Se você não puder fazer logon no console remoto do servidor de gerenciamento, poderá
ser necessário aumentar o tamanho da pilha do Java. Você poderá também ver uma
mensagem de memória insuficiente no log do scm-server.
Para obter mais informações sobre os tamanhos de memória heap padrão, consulte:
Determining the default settings for the network sizes that you select during installation of
the Symantec Endpoint Protection Manager (em inglês)

Verifique se o servidor de gerenciamento
não tem várias versões do PHP em
execução.

Você pode verificar se o servidor de gerenciamento executa vários pacotes de software
que usam versões diferentes do PHP. O PHP procura um arquivo de configuração
global (php.ini). Se houver vários arquivos de configuração, será necessário forçar cada
produto a usar seu próprio intérprete. Quando cada produto usar a versão correta do PHP
associado a ele, o servidor de gerenciamento funcionará corretamente.

Verifique os requisitos do sistema. Você pode verificar se o cliente e o servidor de gerenciamento executam os requisitos do
sistema recomendados ou o mínimo.
Para obter os requisitos do sistema mais recentes, consulte:
Notas de versão, novas correções e requisitos do sistema para todas as versões do
Endpoint Protection
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Como verificar a conexão do servidor de gerenciamento com o banco de dados
O servidor de gerenciamento e o banco de dados podem não se comunicar corretamente. Você deve verificar se o banco
de dados executa e testa em seguida a conexão entre o servidor e o banco de dados.

Table 209: Verificação da conexão com o banco de dados

Tipo de banco de dados Execute estas etapas

Banco de dados do
Microsoft SQL Server
Express (a partir da versão
14.3 RU1)

• Verifique se o serviço do SQL Server Express está sendo executado e se o processo do
sqlserver.exe faz a escuta da porta TCP 2638.

• Teste a conexão de ODBC.

Banco de dados Sybase
incorporado (versão 14.3
MP1 e anteriores)

• Verifique se o serviço incorporado de banco de dados da Symantec está em execução e se o
processo dbsrv9.exe escuta a porta TCP 2638.

• Teste a conexão de ODBC.

Banco de dados Microsoft
SQL Server remoto

• Verifique se você especificou uma instância nomeada quando o Symantec Endpoint Protection
Manager foi instalado e configurado.

• Verifique se SQL Server está em execução e foi configurado corretamente.
• Verifique se a conexão de rede entre o servidor de gerenciamento e o banco de dados do SQL está

correta.
• Teste a conexão de ODBC.

Como verificar a comunicação com o banco de dados do Microsoft SQL Server Express

1. No menu Iniciar, expanda Microsoft SQL Server 2017 e clique em SQL Server 2017 Configuration Manager.
2. Na caixa de diálogo SQL Server Configuration Manager, expanda SQL Server Network Configuration e selecione

a instância Protocols for SQLEXPRESS.
O campo TCP/IP deve ser definido como Ativado.

3. Clique com o botão direito do mouse em TCP/IP e clique em Propriedades.
4. Na guia Endereços IP, role para baixo até a categoria IPAll; o campo Porta TCP exibe o número da porta 2638 por

padrão.
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Para verificar a comunicação com o banco de dados incorporado

1. No computador do servidor de gerenciamento, clique em Iniciar > Painel de controle > Ferramentas
administrativas.

2. Na caixa de diálogo Ferramentas administrativas, clique duas vezes em Fontes de dados (ODBC).
3. Na caixa de diálogo Administrador da fonte de dados de ODBC, clique em DSN do sistema.
4. Na guia DSN do sistema, clique duas vezes em SymantecEndpointSecurityDSN.
5. Na guia ODBC, verifique se a lista suspensa do nome da fonte de dados é SymantecEndpointSecurityDSN e digite

uma descrição opcional.
6. Clique em Login.
7. Na guia Login, na caixa de texto ID do usuário, digite dba.
8. Na caixa de texto Senha, digite a senha para o banco de dados.

Esta senha é a que você digitou para o banco de dados quando o servidor de gerenciamento foi instalado.
9. Clique em Banco de dados.
10. Na guia Banco de dados, na caixa de texto Nome do servidor, digite:

\\nome do servidor\nome da instância
Se você usar a versão em inglês do Symantec Endpoint Protection Manager, digite o padrão, sem5. Caso contrário,
deixe a caixa de texto Nome do servidor em branco.

11. Na guia ODBC, clique em Testar conexão e verifique se obteve êxito.
12. Clique em OK.
13. Clique em OK.
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Para verificar a comunicação com o banco de dados do Microsoft SQL Server:

1. No computador do servidor de gerenciamento, clique em Iniciar > Painel de controle > Ferramentas
administrativas.

2. Na caixa de diálogo Ferramentas administrativas, clique duas vezes em Fontes de dados (ODBC).
3. Na caixa de diálogo Administrador da fonte de dados de ODBC, clique em DSN do sistema.
4. Na guia DSN do sistema, clique duas vezes em SymantecEndpointSecurityDSN.
5. Na lista suspensa Servidor, verifique se a instância e o servidor corretos foram selecionados.
6. Clique em Avançar.
7. Para o ID de login, digite sa.
8. Na caixa de texto Senha, digite a senha para o banco de dados.

Esta senha é a que você digitou para o banco de dados quando o servidor de gerenciamento foi instalado.
9. Clique em Avançar e certifique-se de que sem5 esteja selecionado para o banco de dados padrão.
10. Clique em Avançar.
11. Clique em Concluir.
12. Clique em Testar fonte de dados e procure o resultado que indica:

TESTES CONCLUÍDOS COM ÊXITO!

Arquivos de comunicação de cliente e servidor
As configurações de comunicação entre o cliente e o servidor e outras configurações do cliente são armazenadas em
arquivos no computador-cliente.

Table 210: Arquivos do cliente

Nome do
arquivo Descrição

SerDef.dat Um arquivo criptografado que armazena configurações de comunicação por local. Sempre que o usuário alterar
os locais, o arquivo SerDef.dat será lido e as configurações apropriadas de comunicação do novo local serão
aplicadas ao cliente.

sylink.xml Armazena as configurações de comunicação globais. Esse arquivo é somente para uso interno e não deve ser
editado. Contém configurações do Symantec Endpoint Protection Manager. Se você editar este arquivo, a maioria
das configurações será sobrescrita pelas configurações do servidor de gerenciamento da próxima vez que o cliente
conectar-se ao servidor de gerenciamento.

SerState.dat Um arquivo criptografado que armazena informações sobre a interface do usuário, como o tamanho da tela do
cliente, se o console do cliente da Mitigação de exploração de rede e host aparece e se os serviços do Windows
aparecem. Quando o cliente for iniciado, ele lerá esse arquivo e retornará ao mesmo estado da interface do usuário
anterior à interrupção.

Para solucionar problemas de geração de relatórios
Você deve conhecer as seguintes informações ao usar os relatórios:

• Os carimbos de hora, incluindo horários de verificação do cliente, nos relatórios e nos logs são fornecidos no horário
local do usuário. O banco de dados de relatórios contém eventos no horário do Meridiano de Greenwich (GMT).
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Quando você cria um relatório, os valores do GMT são convertidos na hora local do computador no qual você exibe os
relatórios.

• Se os clientes gerenciados estiverem em um fuso horário diferente do servidor de gerenciamento e você usar a opção
do filtro Definir datas específicas, podem ser exibidos resultados inesperados. A precisão dos dados e do horário no
cliente e no servidor de gerenciamento pode ser afetada.

• Se você alterar o fuso horário no servidor, faça logoff do console e faça o logon novamente para ver os horários
exatos nos logs e relatórios.

• Em alguns casos, os dados do relatório não têm uma correspondência direta com a informação exibida nos produtos
de segurança. Essa falta de correspondência ocorre porque o software do relatório adiciona eventos de segurança.

• Você pode usar SSL com funções de relatório para aumentar a segurança. O SSL oferece confidencialidade,
integridade de seus dados e autenticação entre o cliente e o servidor. Consulte o artigo:
Enabling SSL communications between a Symantec Endpoint Protection Manager and its clients (em inglês)

• As informações sobre a categoria de riscos são obtidas no site do Symantec Security Response. Até que o console
do Symantec Endpoint Protection Manager possa recuperar essas informações, todos os relatórios que você gerar
mostrarão Desconhecido nos campos da categoria do risco.

• Os relatórios gerados fornecem uma visão precisa dos computadores comprometidos na rede. Eles estão baseados
nos dados de logs, em vez de usar os dados do registro do Windows.

• Se forem gerados erros no banco de dados ao executar um relatório que inclui uma grande quantidade de dados,
convém alterar os parâmetros do tempo limite do banco de dados. Consulte:
Como alterar parâmetros de tempo limite na verificação de relatórios e logs

• Se surgirem erros CGI ou de processos concluídos, convém alterar outros parâmetros do tempo limite. Para obter
mais informações, consulte o seguinte artigo:
SEPM Reporting does not respond or shows a timeout error message when querying large amounts of data (em
inglês).

• Se você desativar os endereços de loopback no computador, as páginas de geração de relatórios não serão exibidas.
Consulte:
Como acessar páginas de relatórios quando o uso de endereços do loopback estiver desativado

Para alterar parâmetros de tempo limite para verificar relatórios e logs
Se forem gerados erros no banco de dados ao exibir relatórios ou logs que contenham uma grande quantidade de dados,
você poderá fazer as seguintes alterações:

• Alterar o tempo limite de conexão do banco de dados
• Alterar o tempo limite de comando do banco de dados

Os padrões de relatórios para esses valores são:

• O tempo limite da conexão é de 300 segundos (5 minutos).
• O tempo limite dos comandos é de 300 segundos (5 minutos).

Como alterar parâmetros de tempo limite para verificar relatórios e logs
1. Para alterar os valores de tempo limite do banco de dados no Reporter.php, procure a seguinte pasta padrão no

servidor do Symantec Endpoint Protection Manager:

C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources

2. Abra o arquivo Reporter.php com um editor de texto simples, tal como Bloco de Notas.

3. Encontre as linhas $CommandTimeout e $ConnectionTimeout e aumente o valor (em segundos). Se uma delas
não existir, crie a linha. Por exemplo, para aumentar o período de tempo limite para 10 minutos, mude a linha para o
seguinte valor:

$CommandTimeout = 600;
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$ConnectionTimeout = 600;

Adicione essas novas linhas antes dos seguintes caracteres: ?>

4. Salve e feche o arquivo Reporter.php.

NOTE

Se o valor especificado for zero, ou se os campos forem deixados em branco, as configurações padrão
serão usadas.

Se você obtiver erros de CGI ou de processos concluídos, convém alterar os seguintes parâmetros:

• parâmetro max_execution_time no arquivo Php.ini
• Os parâmetros de tempo limite de Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout e FcgidIdleTimeout, no arquivo

httpd.conf

5. Para alterar o parâmetro max_execution_time no arquivo Php.ini, procure a seguinte pasta padrão no servidor do
Symantec Endpoint Protection Manager:

C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php

6. Clique com o botão direito do mouse no arquivo Php.ini e clique em Propriedades.

7. Na guia Geral, desmarque Somente leitura.

8. Clique em OK.

9. Abra o arquivo Php.ini com um editor de texto simples, tal como Bloco de Notas.

10. Localize a entrada max_execution_time e aumente o valor (em segundos). Por exemplo, para aumentar o tempo
limite para 10 minutos, mude a linha para o seguinte valor:

max_execution_time=600

11. Salve e feche o arquivo Php.ini.

12. Clique com o botão direito do mouse no arquivo Php.ini e clique em Propriedades.

13. Na guia Geral, marque Somente leitura.

14. Clique em OK.

15. Para alterar os parâmetros do tempo limite do Apache em httpd.conf, procure a seguinte pasta padrão no servidor do
Symantec Endpoint Protection Manager:

C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf

16. Abra o arquivo httpd.conf com um editor de texto simples, tal como Bloco de Notas.

17. Localize as seguintes linhas e aumente os valores (em segundos):

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800
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18. Salve e feche o arquivo httpd.conf.

Como acessar páginas de relatórios quando o uso de endereços do
loopback estiver desativado
Se você desativar os endereços de loopback no computador, as páginas de geração de relatórios não serão exibidas.
Se você tentar fazer logon no console do Symantec Endpoint Protection Manager ou acessar as funções de geração de
relatórios, você verá a seguinte mensagem de erro:

Não é possível se comunicar com o componente de relatórios

As páginas Início, Monitores e Relatórios estarão vazias; as páginas Políticas, Clientes e Administrador terão o
aspecto e o funcionamento normais.

Para fazer com que os componentes de Relatórios sejam exibidos quando você desativar endereços de loopback,
é necessário associar a palavra localhost ao endereço IP do seu computador. Você pode editar o arquivo hosts do
Windows para associar o localhost a um endereço IP.Consulte:

Como fazer logon no relatório em um navegador autônomo

Para associar o host local ao endereço IP em computadores que executam Windows
1. Altere o diretório para o local do arquivo hosts.

Por padrão, o arquivo hosts está localizado em %SystemRoot%\system32\drivers\etc

2. Abra o arquivo hosts com um editor.

3. Adicione a seguinte linha ao arquivo hosts:

IPAddress  localhost   #para fazer login em funções de geração de relatórios

onde você substitui IPAddress pelo endereço IP do computador. Você pode adicionar qualquer comentário que
desejar após o símbolo de cerquilha (#). Por exemplo, é possível digitar a seguinte linha:

192.168.1.100 localhost # Esta entrada é o IPv4 para meu computador do console

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Esta entrada é o endereço IPv6 para meu computador do console

IPv6 é suportado a partir da versão 14.2.

4. Salve e feche o arquivo.

O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do
Symantec Endpoint Protection Manager
O Power Eraser fornece verificação e análise agressivas para ajudar a resolver problemas com computadores Windows
muito infectados. Como a análise do Power Eraser é agressiva, ela às vezes sinaliza arquivos críticos que podem ser
necessários. O Power Eraser pode produzir mais falsos positivos do que verificações de vírus e spyware.

WARNING

Você deve executar o Power Eraser somente em situações de emergência, como quando os computadores
apresentam instabilidade ou têm um problema persistente. Normalmente, você executa o Power Eraser em um
único computador ou em um pequeno grupo de computadores. Você não deve executar outros aplicativos ao
mesmo tempo. Em alguns casos, um evento de verificação regular alerta para necessidade de executar uma
análise do Power Eraser.

Diferenças entre usar o Power Eraser no Symantec Endpoint Protection Manager ou localmente com a
ferramenta SymDiag
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Você pode executar o Power Eraser remotamente no console de gerenciamento em seus clientes Windows. O Symantec
Endpoint Protection não inclui uma opção para iniciar o Power Eraser diretamente no cliente. Contudo, um usuário no
computador-cliente pode fazer o download da ferramenta SymDiag e executar o Power Eraser através da ferramenta.

• Se você usar a ferramenta SymDiag, as detecções do Power Eraser não aparecerão nos logs do Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Quando você executar o Power Eraser no console, o Power Eraser não examinará os pontos de carga, as pastas e os
registros específicos do usuário que a ferramenta SymDiag examina.

NOTE

Certifique-se de não executar o Power Eraser no console e localmente com a ferramenta SymDiag ao mesmo
tempo. Caso contrário, você poderá afetar negativamente o desempenho do computador.

O Power Eraser consome uma grande quantidade de recursos do computador. Os arquivos do Power Eraser podem
também consumir uma grande quantidade de espaço no computador se você executar o Power Eraser várias vezes em
um computador. Durante cada análise, o Power Eraser salva a informações de detecção nos arquivos que armazena na
pasta do aplicativo Symantec Endpoint Protection. Os arquivos são apagados quando o cliente apagar os logs.

Como o Power Eraser difere das verificações de vírus e spyware

O Power Eraser é diferente das verificações regulares nas seguintes maneiras:

• Ao contrário de uma verificação completa, o Power Eraser não verifica cada arquivo no computador. O Power
Eraser examina pontos de carga e locais de ponto de carga no disco, bem como processos em execução e serviços
instalados.

• As detecções do Power Eraser não aparecem na Quarentena.
• O Power Eraser tem prioridade sobre as verificações de vírus e spyware. Quando você executar o Power Eraser, o

Symantec Endpoint Protection cancelará todas as verificações de vírus e spyware em andamento.
• O Power Eraser não corrige detecções automaticamente. Você deve verificar a lista de detecção no Log de

verificações ou no Log de riscos e selecionar uma ação através do log. Você pode escolher remover a detecção
ou marcar a detecção como segura (manter como está). Você também pode restaurar (desfazer) uma detecção
removida.

O Power Eraser pode ser executado no modo regular ou em modo rootkit. O modo rootkit exige uma reinicialização para
poder inicializar a verificação. Além disso, se você escolher remover uma detecção do Power Eraser, o computador
deverá ser reiniciado para que a correção seja concluída.

Visão geral das etapas de alto nível que você executará quando precisar executar o Power Eraser

Você executará duas etapas de alto nível quando executar o Power Eraser no console:

• Inicie uma análise do Power Eraser em um computador ou em um pequeno grupo de computadores. O Power Eraser
não corrige detecções automaticamente devido à possibilidade de falsos positivos.

• Use o Log de risco ou o Log de verificações para analisar as detecções do Power Eraser e solicitar manualmente que
o Power Eraser remova todas as detecções que você determinar como ameaças. Você também pode reconhecer as
detecções que deseja ignorar e manter como estão.

Analise o fluxo de trabalho para obter detalhes sobre como executar o Power Eraser no console e como garantir a
definição correta das configurações do console.Consulte:

Tarefas a executar quando você precisar executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Visão geral das configurações de política do Symantec Endpoint Protection Manager que afetam o Power Eraser

A seguir estão as configurações de política que afetam o Power Eraser:

• Configurações da verificação para a interação do usuário
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Quando você permite que os usuários cancelem todas as verificações de vírus e spyware, também permite que eles
cancelem todas as análises do Power Eraser. Contudo, os usuários não poderão adiar ou pausar intermitentemente o
Power Eraser.Consulte:
Como permitir que os usuários exibam o andamento da verificação e interajam com as verificações em computadores
de Windows

• Política de exceções
O Power Eraser honra as seguintes exceções de vírus e spyware: arquivo, pasta, risco conhecido, aplicativo e
domínio da Web confiável. O Power Eraser não honra exceções de extensão.Consulte:
Como criar exceções para verificações de vírus e spyware

• Configurações da retenção de logs
Você pode executar ações nas detecções do Power Eraser, contanto que elas apareçam nos logs. Os logs são
apagados após o período de tempo especificado na política de Proteção contra vírus e spyware. Por padrão, os
eventos de log estão disponíveis por 14 dias. Você pode modificar a configuração da retenção de logs ou, depois que
os eventos expirarem, pode executar outra verificação e preencher os logs novamente.Consulte:
Como modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

• Opções de reinicialização
Você pode definir as configurações de reinicialização especificamente para a análise de rootkit quando escolher
executar o Power Eraser no modo de detecção rootkit. O administrador deve ter privilégios de reinicialização. Após
você escolher remover uma detecção do Power Eraser, o computador usará as configurações da reinicialização
de grupo. O Power Eraser não usa as configurações da reinicialização de rootkit para reiniciar e concluir uma
correção.Consulte:
Como reiniciar computadores cliente no Symantec Endpoint Protection Manager

• Consultas de reputação
Power Eraser usará o servidor do Symantec Insight na nuvem quando verificar e tomar decisões sobre arquivos. Se
você desativar consultas de reputação ou se o computador-cliente não puder se conectar ao servidor Insight, o Power
Eraser não poderá usar o Symantec Insight. Sem o Symantec Insight, o Power Eraser fará menos detecções e as
detecções que fizer terão mais probabilidade de serem falsos positivos. As consultas de reputação serão ativadas
quando a opção Permitir buscas do Insight para detecção de ameaças estiver ativada. A opção é ativada por
padrão.Consulte:
Como o Symantec Endpoint Protection usa o Symantec Insight para tomar decisões sobre arquivos

• Envios
O Symantec Endpoint Protection envia as informações sobre detecções do Power Eraser à Symantec quando a opção
Detecções do antivírus estiver ativada. A opção é ativada por padrão.Consulte:
Como compreender a coleta de dados do servidor e os envios do cliente e sua importância para a segurança da rede

Mais informações

Como solucionar problemas do computador com o Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Tarefas a executar quando você precisar executar o Power Eraser no
console do Symantec Endpoint Protection Manager
Normalmente, você precisará executar uma análise do Power Eraser quando o log Risco mostrar um reparo com falha e
recomendar a execução do Power Eraser. Você também pode executar o Power Eraser quando um computador se tornar
instável e parecer estar com um malware ou vírus que não pode ser removido.

WARNING

Use o Power Eraser com cuidado. A análise é agressiva e com tendência a falsos positivos.

Para obter mais informações, consulte:

O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection Manager
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Você pode executar o Power Eraser no Symantec Endpoint Protection Manager somente em computadores-cliente
Windows.

NOTE

O Power Eraser é executado de dois modos: sem detecção de rootkit ou com detecção de rootkit. A análise de
detecção de rootkit exige reinicialização. O administrador deve ter privilégios de reinicialização para executar o
Power Eraser com detecção de rootkit.

Table 211: Tarefas a executar quando você precisar executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint
Protection Manager

Tarefa Descrição

Definir privilégios de administrador
para executar o Power Eraser

Para executar o Power Eraser em computadores-cliente, os administradores deverão ter os
direitos de acesso do seguinte comando:
• Iniciar análise do Power Eraser
• Reiniciar computadores cliente (obrigatório para executar o Power Eraser com detecção de

rootkit)
Para obter mais informações, consulte:
Como adicionar uma conta de administrador e configurar direitos de acesso

Definir a política de retenção de
logs

A configuração da retenção de logs afeta a duração em que os eventos estarão disponíveis
para você executar as ações de correção e restauração do Power Eraser. Você pode modificar
a configuração de retenção de logs se quiser mais tempo para considerar essas ações. Como
alternativa, você pode executar o Power Eraser novamente para preencher os logs mais uma
vez.
A configuração da retenção de logs faz parte das várias opções na política Proteção contra vírus
e spyware. Consulte:
Como modificar o controle de logs e as configurações de notificações em computadores Windows

Certifique-se de que o clientes
tenham conectividade com a
Internet

Seus computadores cliente exigem o acesso à internet para que o Power Eraser possa usar
dados de reputação do Symantec Insight na tomada de decisões sobre possíveis ameaças.
O acesso à internet intermitente ou inexistente significa que o Power Eraser não poderá usar
o Symantec Insight. Sem o Symantec Insight, o Power Eraser fará menos detecções e as
detecções que produzir terão mais probabilidade de serem falsos positivos.

Inicie uma análise do Power
Eraser em um computador-cliente
no Symantec Endpoint Protection
Manager

Escolha se deseja executar o Power Eraser no modo regular ou no modo rootkit.
Você pode emitir o comando do Power Eraser em diversos locais no Symantec Endpoint
Protection Manager:
• Página Clientes
• Logs de status do computador
• Log de riscos

Note: Um usuário no computador-cliente não pode executar o Power Eraser diretamente na
interface do usuário do cliente. O Power Eraser está disponível como parte da ferramenta
SymDiag. Contudo, se um usuário do cliente executar a ferramenta, os logs resultantes que
incluem as detecções do Power Eraser não serão enviados ao Symantec Endpoint Protection
Manager.

Para obter mais informações, consulte:
Para iniciar a análise do Power Eraser através do Symantec Endpoint Protection Manager
Você pode exibir o status do comando no log Status do computador. Você pode filtrar o log para
que somente os comandos do Power Eraser apareçam, para facilitar a exibição.
Depois de executar o Power Eraser, você exibe os resultados no Log de verificações ou no Log
de riscos. O Log de verificações mostra se os resultados da verificação estão pendentes ou não.

 662



 

Tarefa Descrição

Cancelar um comando ou uma
ação do Power Eraser em um
computador-cliente

Para cancelar o comando do Power Eraser, use o log Status do comando.

Note: Você não pode cancelar o Power Eraser executado em modo rootkit após o prompt de
reinicialização aparecer no computador-cliente. Após a reinicialização, somente o usuário do
computador cliente poderá cancelar o Power Eraser se a política de Proteção contra vírus e
spyware permitir que os usuários cancelem verificações.

Se você cancelar o comando do Power Eraser, também cancelará todas as ações pendentes que
estiverem associadas a qualquer análise do Power Eraser, incluindo todas as ações de correção
ou de cancelamento.
Para obter mais informações, consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console

Exibir detecções do Power Eraser
dos logs

Você pode exibir detecções do Power Eraser nos seguintes logs do Symantec Endpoint
Protection Manager:
• Log Verificações

O Log de verificações tem um filtro Tipo de verificação para exibir somente os resultados
do Power Eraser. A exibição também indica se os resultados de verificação estão pendentes
ou não. Você pode selecionar Detecções na exibição filtrada para exibir as Detecções do
Power Eraser.

• Log de riscos
O Log de riscos fornece um filtro semelhante para as detecções do Power Eraser. Contudo, o
Log de riscos não mostra se os resultados da verificação estão ou não pendentes.

• Logs de status do computador
O log de status do computador pode incluir ícones de relatório na coluna Infectado. O ícone
de detalhes do evento é um link para um relatório que mostra todas as ameaças atuais que
não podem ser corrigidas. O relatório inclui detecções do exclusivas do log e detecções
não resolvidas. O relatório pode recomendar que você execute o Power Eraser em alguns
computadores.
Um ícone do Power Eraser é um link a um relatório que mostra todas as detecções do Power
Eraser no computador que exigirem a ação do administrador.
Esses ícones também aparecem na coluna Estado de integridade na página Clientes.

Para obter mais informações, consulte:
Como exibir logs

Procurar as notificações que
recomendam a execução do
Power Eraser em computadores-
cliente

Por padrão, o administrador recebe uma notificação quando uma verificação regular não pode
reparar uma infecção e o Power Eraser é recomendado. Você pode procurar a notificação Power
Eraser recomendado na página Monitores > Notificações. Consulte:
Como exibir e reconhecer notificações

Exibir detecções do Power Eraser
na página Status do comando

Você pode acessar relatórios sobre as detecções do Power Eraser na página Status do
comando.
Um ícone de detalhes de evento aparece na coluna Status de conclusão. O ícone é vinculado
a um relatório que mostra as informações sobre as detecções que foram feitas pelo comando
Iniciar análise do Power Eraser e por qualquer outro comando de verificação.
A opção de detalhes do status do comando fornece as informações sobre uma verificação
específica. Você pode clicar no ícone de detalhes do evento para obter informações sobre um
computador-cliente específico.Consulte:
Como executar comandos em computadores cliente usando o console
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Tarefa Descrição

Exibir detecções do Power Eraser
na guia Clientes

Você pode acessar relatórios sobre as detecções do Power Eraser na guia Clientes da página
Clientes.
Os ícones do relatório aparecem na coluna Estado de integridade se a informações estiverem
disponíveis. O ícone de detalhes do evento é um link para um relatório que mostra todas as
ameaças atuais que não podem ser corrigidas. O relatório inclui todas as detecções do Power
Eraser.
Um ícone do Power Eraser é um link a um relatório que mostra todas as detecções do Power
Eraser no computador que exigirem a ação do administrador.
Os ícones também aparecem no log Status do computador.
Para obter mais informações, consulte:
Como exibir o status de proteção dos computadores cliente

Corrigir ou restaurar detecções
do Power Eraser no Log de
verificações no Log de riscos do
Symantec Endpoint Protection
Manager

Ao contrário de outras verificações do Symantec Endpoint Protection, o Power Eraser não corrige
ameaças detectadas automaticamente. A análise do Power Eraser é agressiva e pode detectar
muitos falsos positivos. Após determina se a detecção exige correção, você deverá iniciar uma
correção manualmente.
Você também pode desfazer (restaurar) uma detecção do Power Eraser que tiver corrigido.
Para obter mais informações, consulte:
Como responder às detecções do Power Eraser

Para iniciar a análise do Power Eraser através do Symantec Endpoint
Protection Manager
Você pode executar o Power Eraser para analisar e detectar ameaças persistentes em um único computador ou em um
pequeno grupo de computadores.Consulte:

O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Após o Power Eraser detectar possíveis riscos, você exibirá os riscos e determinará quais riscos são ameaças. O Power
Eraser não corrige riscos automaticamente. Você deve executar manualmente o Power Eraser para corrigir os riscos que
determinar como ameaças. Você também pode executar o Power Eraser em uma ameaça específica ou em ameaças
detectadas por outros recursos de proteção. O Power Eraser é executado nos computadores que estão associados à
detecção.Consulte:

• Tarefas a executar quando você precisar executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection
Manager

• Como responder às detecções do Power Eraser

NOTE

Quando você executar o Power Eraser no modo rootkit e a mensagem da opção de reinicialização aparecer no
computador-cliente, o administrador ou o usuário não poderão cancelar o Power Eraser. Após a reinicialização,
o usuário poderá cancelar o Power Eraser se a política de Proteção contra vírus e spyware permitir que os
usuários cancelem verificações.

Como iniciar a análise do Power Eraser no Symantec Endpoint Protection Manager
1. Para iniciar a análise do Power Eraser na página Clientes do Symantec Endpoint Protection Manager, na página

Clientes, na guia Clientes, selecione os computadores que deseja analisar.

Se selecionar muitos computadores, você pode afetar negativamente o desempenho de sua rede.
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2. Em Tarefas, clique em Executar comando em computadores e depois em Iniciar análise do Power Eraser.

3. Na caixa de diálogo Escolher Power Eraser, selecione se você quer ou não que o Power Eraser seja executado
em modo rootkit. Para o modo rootkit, você pode definir as opções de reinicialização. Você deve ter privilégios de
administrador para definir as opções de reinicialização e executar uma verificação de rootkit.

4. Clique em OK.

O Power Eraser é executado nos computadores selecionados. Você pode cancelar o comando na guia Status do
comando, na página Monitores.

5. Para iniciar a análise do Power Eraser a partir do log Status do computador no Symantec Endpoint Protection
Manager, no console, na barra lateral, clique em Monitores e selecione a guia Logs.

6. Na caixa de listagem Tipo de log, selecione o log Status do computador e depois clique em Exibir log.

7. Escolha os computadores nos quais você deseja executar o Power Eraser e selecione Iniciar análise de Power
Eraser caixa suspensa Comandos.

Se selecionar muitos computadores, você pode afetar negativamente o desempenho de sua rede.

8. Clique em Iniciar.

9. Na caixa de diálogo Escolher Power Eraser, selecione se você quer ou não que o Power Eraser seja executado
em modo rootkit. Para o modo rootkit, você pode definir as opções de reinicialização. Você deve ter privilégios de
administrador para definir as opções de reinicialização e executar uma verificação de rootkit.

10. Clique em OK.

O Power Eraser é executado nos computadores selecionados. Você pode cancelar o comando na guia Status do
comando.

11. Para iniciar a análise do Power Eraser a partir do log Risco no Symantec Endpoint Protection Manager, no console,
na barra lateral, clique em Monitores e selecione a guia Logs.

12. Na caixa de listagem Tipo de log, selecione o log Risco e clique em Exibir log

13. Selecione os riscos nos quais você deseja executar o Power Eraser. Na coluna Ação do evento, você poderá ver um
alerta para executar o Power Eraser.

Você pode executar o Power Eraser em qualquer risco no log.

14. Inicie Iniciar análise do Power Eraser no menu suspenso Ação ou na coluna Ação.

15. Clique em Iniciar.

16. Na caixa de diálogo Escolher Power Eraser, selecione se você quer ou não que o Power Eraser seja executado
em modo rootkit. Para o modo rootkit, você pode definir as opções de reinicialização. Você deve ter privilégios de
administrador para definir as opções de reinicialização e executar uma verificação de rootkit.

17. Clique em OK.

O Power Eraser é executado nos computadores que estão infectados com os riscos selecionados. Você pode
cancelar o comando na guia Status do comando.

Para responder às detecções do Power Eraser
O Power Eraser não corrige nenhuma detecção durante uma verificação porque seu recurso de detecção agressiva é
sujeito a falsos positivos. Você deve solicitar a correção de eventos detectados nos logs depois de verificar as detecções
e decidir se elas serão corrigidas ou ignoradas. Se você optar pela a correção, o Power Eraser removerá os arquivos
associados à detecção. Contudo, você poderá restaurar os arquivos removidos até que os logs sejam apagados.
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A política de retenção do log determina por quanto tempo os eventos do Power Eraser estarão disponíveis. Por padrão,
os eventos estarão disponíveis por 14 dias.

Para obter mais informações, consulte:

• Tarefas a executar quando você precisar executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection
Manager

• O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection Manager

Para responder às detecções do Power Eraser
1. Certifique-se de que a análise do Power Eraser foi concluída.

• O log de status do computador inclui um ícone que indica se a verificação foi concluída.
• O log de verificação mostra se o Power Eraser concluiu a análise.

2. No log de risco ou na página Log de verificações > Exibir detecções, selecione uma ou mais detecções nas quais
uma ação será aplicada.

• Ao lado de um risco específico rotulado como Risco em potencial encontrado (aguardando uma ação do
administrador), clique no ícone de sinal de adição na coluna Ação.

• Selecione vários riscos rotulados como Risco em potencial encontrado (aguardando uma ação do
administrador) e depois selecione a ação no menu suspenso Ação.

3. Escolha uma das seguintes ações:

• Excluir risco detectado pelo Power Eraser
Corrige o risco removendo-o do computador. O Power Eraser salva um arquivo de backup seguro que pode ser
restaurado.

• Ignorar um risco detectado pelo Power Eraser
Reconhece que você verificou a detecção e não quer corrigir o risco.

NOTE

Esta ação muda a ação do evento "Ignorado pelo administrador" somente nos logs do console de
gerenciamento. O reconhecimento não atualiza a ação correspondente do evento no cliente. A exibição
do log do cliente continua a mostrar a ação do evento como "Análise pendente".

4. Se você selecionou uma ação no menu suspenso Ação, clique em Aplicar.

Se você tiver selecionado Ignorar um risco detectado pelo Power Eraser, a detecção aparecerá agora como Risco
em potencial encontrado (ignorado).

Você pode restaurar uma detecção removida rotulada como Risco em potencial encontrado (removido) selecionando
a ação Restaurar um risco excluído pelo Power Eraser.

Table 212: Resumo de estados de detecção do Power Eraser

Estado da detecção Descrição

Aguardando uma ação do
administrador

O Power Eraser detectou o risco como uma possível ameaça. Você deve verificar o risco e decidir
se o Power Eraser deve corrigir ou risco ou reconhecê-lo e ignorá-lo.

Restaurado Um administrador restaurou os arquivos que foram movidos quando ele solicitou a correção do
risco ao Power Eraser.

Excluído Um administrador solicitou que o Power Eraser corrigisse e excluísse o risco. Quando o Power
Eraser exclui um risco, ele exclui os arquivos associados ao risco, mas faz as cópias de backup
seguras que podem ser restauradas. É possível que você queira restaurar um risco excluído que
posteriormente você determinou não se tratar de um risco. É possível restaurar os arquivos até
que os eventos de log sejam apagados.
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Estado da detecção Descrição

Ignorado pelo administrador Um administrador solicitou que o Power Eraser ignorasse o risco.
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Apêndices

Obtenha informações de referência sobre comparação de recursos do cliente, ferramentas, opções de linha de comando,
ferramentas de instalação de terceiros.

Esta seção inclui uma comparação dos recursos do cliente, ferramentas incluídas no Symantec Endpoint Protection,
opções de linha de comando do cliente, instalação do Windows com ferramentas de terceiros e muito mais.

Recursos do Symantec Endpoint Protection baseados na plataforma
Consulte os seguintes tópicos para obter mais informações:

• Recursos de proteção do cliente com base na plataforma
• Recursos de gerenciamento baseados na plataforma
• Diferenças de Atualização automática baseadas na plataforma
• Configurações de políticas de proteção contra vírus e spyware com base em plataforma
• Configurações da política de prevenção contra intrusões e mitigação de explorações da memória com base na

plataforma
• Configurações da política do LiveUpdate com base em plataforma
• Configurações da política de Proteção de acesso a web e nuvem com base na plataforma (era Integrações e depois

Redirecionamento de tráfego de rede)
• Configurações da política de exceções com base em plataforma
• Diferenças de Controle de dispositivo com base na plataforma

Consulte também:

• Como escolher um tipo de instalação do cliente
• Dependências de recursos do Symantec Endpoint Protection para clientes Windows (12.1.x até 14.x)

Recursos de proteção do cliente baseados na plataforma

Table 213: Recursos de proteção do cliente baseados na plataforma

Recurso do cliente Windows Mac Linux

Proteção contra vírus e spyware Sim Sim Sim
Redução de exploração de rede
e host
• Proteção contra ameaças

à rede (prevenção contra
intrusões e firewall)

• Mitigação de explorações
da memória (introduzida
como Mitigação genérica de
explorações na versão 14)

Sim • Firewall (a partir da versão
14.2)

• Prevenção contra intrusões
(a partir da versão 12.1.4)
A prevenção contra
intrusões do Mac não
suporta assinaturas
personalizadas.

Não

Proteção proativa contra
ameaças
• Controle de dispositivos e

aplicativos
• SONAR

Sim Controle de dispositivo somente
(a partir do 14)

Não

 668



 

Recurso do cliente Windows Mac Linux

Integridade do host Sim Não Não
Outras proteções
• Bloqueio do sistema
• Proteção contra

adulterações

Sim Não Não

Para obter mais informações, consulte:

• Sobre o controle de aplicativos, o bloqueio do sistema e o controle de dispositivo
• Como funciona a integridade do host

Recursos de gerenciamento baseados na plataforma

Table 214: Recursos de gerenciamento baseados na plataforma

Recurso de
gerenciamento Windows Mac Linux

Implementar clientes
remotamente por meio
do Symantec Endpoint
Protection Manager
• Link da Web e email
• Instalação remota por

envio
• Salvar pacote Sim Sim

Sim (Link e email, somente
Salvar pacote)

Executar comandos em
clientes por meio do
servidor de gerenciamento

• Verificar
• Atualizar conteúdo
• Atualizar conteúdo e verificar
• Iniciar análise do Power

Eraser (a partir da 12.1.5)
• Reiniciar computadores

cliente
• Ativar Auto-Protect
• Ativar a Proteção contra

ameaças à rede
• Desativar Proteção contra

ameaças à rede
• Ativar Download Insight
• Desativar Download Insight
• Coletar lista de impressões

digitais de arquivos (a partir
da 12.1.6)

• Excluir da quarentena**
• Cancelar todas as

verificações**

• Verificar
• Atualizar conteúdo
• Atualizar conteúdo e verificar
• Reiniciar computadores-

cliente (somente
reinicialização de hardware)

• Ativar Auto-Protect
• Ativar proteção contra

ameaças à rede (a partir da
12.1.4)

• Desativar proteção contra
ameaças à rede (a partir da
12.1.4)

• Verificar
• Atualizar conteúdo
• Atualizar conteúdo e verificar
• Ativar Auto-Protect

Ativar aplicativos
reconhecidos e
monitoração de aplicativos
de rede

Sim Não Não

 669



 

Recurso de
gerenciamento Windows Mac Linux

Criar locais e definir
políticas de segurança que
são aplicados pelo local

Sim Sim Não
Você pode exibir o local
do cliente pela linha de
comando, mas o cliente não
alterna automaticamente os
locais baseados em critérios
específicos.

Definir opções de reinício
para clientes

Sim Não Não

Relatórios rápidos e
relatórios agendados

• Auditoria
• Controle de dispositivos e

aplicativos
• Conformidade
• Status do computador
• Deception (14.0.1)
• Redução de exploração de

rede e host
• Risco
• Verificar
• Sistema

• Status do computador
• Redução de exploração de

rede e host
• Risco
• Verificar

• Auditoria
• Status do computador
• Risco
• Verificar
• Sistema

Definir opções de tamanho
e retenção para os logs
que são mantidos nos
computadores-cliente

• Sistema
• Segurança e risco
• Segurança
• Tráfego
• Pacote
• e aplicativos

• Sistema
• Segurança e risco
• Segurança

• Sistema
• Segurança e risco

Proteção por senha do
cliente

Sim Desinstalar o cliente (14.0.1) Não

Mover clientes para um
servidor de gerenciamento
diferente executando a
ferramenta SylinkDrop

Sim Sim Não

Mover clientes para um
servidor de gerenciamento
diferente reimplementando
um pacote de cliente com a
opção Implementação do
pacote de atualização de
comunicação

Sim Sim Não

Configurar envios do
cliente de informações
de segurança
pseudoanônimas à
Symantec

Sim (12.1.4 e superior)
As configurações de Envio
controlam apenas as informações
de detecção de vírus.
Você pode manualmente
desativar ou ativar os envios de
prevenção contra intrusões nos
clientes.Consulte:
How to disable IPS data
submission on Symantec
Endpoint Protection for Mac
clients (em inglês)

Não
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Recurso de
gerenciamento Windows Mac Linux

Configurar clientes para
enviar informações
de uso e do sistema
pseudoanônimas

Sim Não Não

Gerenciar a comunicação
externa entre o servidor
de gerenciamento e os
clientes

Sim Para LiveUpdate somente Não

Gerenciar configurações
de comunicação do cliente

• Listas de servidores de
gerenciamento

• Modo de comunicação (envio
ou instalação pull)

• Definir intervalo de pulsação
• Fazer upload de aplicativos

reconhecidos
• Fazer upload de eventos

críticos imediatamente
• Definir download aleatório
• Definir preferências de

reconexão

• Listas de servidores de
gerenciamento

• Modo de comunicação (envio
ou instalação pull)

• Definir intervalo de pulsação
• Definir download aleatório
• Definir preferências de

reconexão

• Listas de servidores de
gerenciamento

• Modo de comunicação (envio
ou instalação pull)

• Definir intervalo de pulsação

Configurar clientes para
usar servidores privados
(12.1.6)
• Envios e pesquisas do

Insight do servidor do
Endpoint Detection and
Response

• Servidor Insight privado
para pesquisas do
Insight

Sim Não Não

Fazer upgrade
automaticamente do
cliente Symantec Endpoint
Protection com Atualização
automática

Sim Sim (14) Não

Desinstalar
automaticamente o
software de segurança de
terceiros existente

Sim Não Não

Desinstalar
automaticamente um
cliente Symantec Endpoint
Protection problema

Sim (14) Não Não

Autenticação para fazer
logon no Symantec
Endpoint Protection
Manager

• Autenticação do Symantec
Endpoint Protection Manager

• Autenticação de dois fatores
(14.2)

• Autenticação RSA SecurID
• Autenticação de diretório
• Autenticação de cartão

inteligente (PIV/CAC) (14.2)

Não aplicável Não aplicável
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**Você pode executar esses comandos somente ao exibir logs no Symantec Endpoint Protection Manager.

Para obter mais informações, consulte:

• Quais são os comandos que você pode executar em computadores cliente?
• Tarefas a executar quando você precisar executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint Protection

Manager
• Para monitorar os aplicativos e serviços executados em computadores cliente
• Como gerenciar a conexão entre o cliente e o servidor
• Como restaurar a comunicação entre o cliente e o servidor com a Implementação do pacote de atualização de

comunicação

Diferenças de Atualização automática baseadas na plataforma

Table 215: Diferenças de Atualização automática baseadas na plataforma

Recurso Windows Mac

Pacote delta Os clientes padrão e de rede obscura recebem um pacote de
upgrade do delta que gera o Symantec Endpoint Protection Manager.
Os clientes incorporados recebem o pacote completo de instalação
para um upgrade.

Os clientes Mac recebem sempre
um pacote completo de instalação
para o upgrade.

Opções de configuração Incluem uma pasta de instalação personalizada e a opção de
desinstalar o software de segurança existente.

Somente para reinicialização
e upgrade. Você não pode
personalizar a pasta de
instalação. O registro em log da
instalação é sempre gravado em
/tmp/sepinstall.log.

Opções de reinicialização
após a conclusão
do upgrade em
Configurações de
instalação do cliente

Incluem uma opção para não reiniciar o computador-cliente
Windows.

Não incluem uma opção para não
reiniciar. Os computadores-cliente
Mac sempre são reinicializados
após o upgrade ser concluído.

Assistente para Fazer
upgrade de clientes com
pacote

Você pode modificar o conjunto de recursos no cliente Windows. Você não pode modificar o
conjunto de recursos no cliente
Mac.

Atualiza de uma versão
anterior

Você pode fazer o upgrade para a versão mais recente do Symantec
Endpoint Protection de qualquer versão anterior, com base no
caminho de upgrade suportado.

Não são compatíveis com um
upgrade a partir da versão 12.1.6
ou anterior. Por exemplo, você
não pode fazer o upgrade da
versão 12.1.6.4 para a 14 usando
a Atualização automática.

Para obter mais informações, consulte:

• Como fazer upgrade do software cliente com a Atualização automática
• Caminhos de upgrade suportados para a versão mais recente do Symantec Endpoint Protection 14.x
• Como escolher um tipo de instalação do cliente
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Configurações de políticas de proteção contra vírus e spyware baseadas na plataforma

Table 216: Configurações de políticas de proteção contra vírus e spyware baseadas na plataforma

Configuração
de política Windows Mac Linux

Verificações definidas
pelo administrador

• Verificações agendadas (ativa,
completa, personalizada)

• Verificações sob demanda
• Verificações acionadas
• Verificações na inicialização
• Repetir as verificações

agendadas perdidas
• Verificações agendadas

escolhidas aleatoriamente

• Verificações agendadas
(personalizadas)

• Verificações sob demanda
• Repetir as verificações

agendadas perdidas

• Verificações agendadas
(personalizadas)

• Verificações sob demanda
• Repetir as verificações

agendadas perdidas

Auto-Protect • Ativar Auto-Protect
• Verificar todos os arquivos
• Verificar apenas extensões

selecionadas
• Determinar tipos de arquivo

ao examinar o conteúdo do
arquivo

• Verificar riscos à segurança
• Verificar arquivos em

computadores remotos (14)
• Verificar quando os arquivos

forem acessados, modificados
ou incluídos no backup

• Verificar vírus de inicialização
em disquetes, com a opção
para excluir o vírus de
inicialização ou para registrá-lo
em log somente

• Sempre excluir arquivos
infectados ou riscos à
segurança recentemente
criados

• Manter a hora dos arquivos
• Ajustar o desempenho da

verificação para a velocidade
de verificação ou a velocidade
do aplicativo

• Emulador para malware em
pacote (14)

• Ativar Auto-Protect
• Reparar automaticamente

arquivos infectados
• Colocar em quarentena os

arquivos que não puderem ser
reparados

• Verificar arquivos
compactados

• Verificar todos os arquivos
• Verificar somente as pastas

selecionadas
• Verificar em todos os

locais, exceto nas pastas
selecionadas

• Verificar riscos à segurança
Verificar na montagem, clientes
atuais:
• Discos de dados
• Todos os outros discos e

dispositivos
Verificar na montagem, clientes
legados (12.1.3 e inferior):
• Discos de áudio ou vídeo
• iPod players
• Mostrar andamento durante a

verificação

• Ativar Auto-Protect
• Verificar todos os arquivos
• Verificar apenas extensões

selecionadas
(opção removida na versão
14.3 RU1)

• Verificar mídia removível
• Verificar riscos à segurança
• Verificar arquivos em

computadores remotos
• Verificar quando os arquivos

forem acessados ou
modificados

• Verificar dentro de arquivos
compactados

Verificações de e-mails • Auto-Protect do Microsoft
Outlook

• Auto-Protect para email da
Internet (removido na versão
14.2 RU1)

• Auto-Protect do Lotus Notes
(removido na versão 14.2
RU1))

Não Não
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Configuração
de política Windows Mac Linux

O que verificar • Locais adicionais
• Memória
• Pastas selecionadas
• Extensões selecionadas
• Locais da migração do

armazenamento
• Arquivos dentro de arquivos

compactados
• Riscos à segurança

• Tudo ou pastas selecionadas
• Unidades de disco rígido e

unidades removíveis
• Arquivos dentro de arquivos

compactados

• Todos os arquivos
• Tudo ou pastas selecionadas
• Extensões selecionadas
• Arquivos dentro de arquivos

compactados
• Riscos à segurança

Verificações definidas
pelo usuário (cliente)

• Verificação ativa
• Verificação completa
• Verificação personalizada de

pastas, arquivos e extensões
individuais

• Verificação completa
• Verificação personalizada de

pastas e arquivos individuais

• Verificação completa
• Verificação personalizada de

pastas e arquivos individuais

Definir ações de correção
para detecções

• Limpar (aplica-se somente a
malware)

• Quarentena
• Excluir
• Ignorar (somente log)
As ações aplicam-se às categorias
de malware e de riscos à
segurança que a Symantec
atualiza periodicamente.

• Reparar arquivos infectados
• Colocar em quarentena os

arquivos que não puderem ser
reparados

(14.3 MP1 e anterior)
• Limpar (aplica-se somente a

malware)
• Quarentena
• Excluir
• Ignorar (somente log)

Definir ações a tomar
durante a execução de
uma verificação

• Interromper a verificação
• Pausar uma verificação
• Pausar intermitentemente uma

verificação
• Verificar somente quando o

computador estiver ocioso

(12.1.4)
• Interromper uma verificação
• Pausar uma verificação
• Pausar intermitentemente uma

verificação antes do seu início
• Pausar intermitentemente uma

verificação em andamento
(12.1.6x somente)

• Verificar somente quando o
computador estiver ocioso

Não

Download Insight Sim Não Não
Consultas do Insight para
detecção de ameaças

Sim Não Não

Bloodhound Sim Não Não
SONAR Sim

Verificações de computadores
remotos (14)
Detecção de comportamento
suspeito (14)

Não Não

Driver do início
antecipado do
antimalware

Windows 8 e posterior e Windows
Server 2012 e posterior

Não Não

Power Eraser Sim (12.1.5) Não Não
Ativação do Endpoint
Detection and Response

Sim (12.1.6) Não Não
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Configuração
de política Windows Mac Linux

Cache compartilhado do
Insight

Sim
Ativado para vShield (12.1.6 e
anteriores)

Não Não

Exceção de imagem
virtual

Sim Não Não

Para obter mais informações, consulte:

• Como impedir e controlar ataques de vírus e spyware nos computadores cliente
• Como usar o Symantec Endpoint Protection nas infraestruturas virtuais

Configurações da política de prevenção contra intrusões e mitigação de explorações da memória com base na
plataforma

Table 217: Configurações da política de prevenção contra intrusões com base em plataforma

Configuração de política Windows Mac (12.1.4)

Exceções para assinaturas de
prevenção contra intrusões

Sim

Note: As exceções personalizados não são
suportadas para assinaturas de Proteção do
navegador.

Sim

Mostrar ou ocultar notificações do
usuário

Sim Sim

Ativar ou desativar host excluídos Sim Sim
Assinaturas IPS personalizadas Sim Não
Ativar ou desativar a prevenção
contra intrusões na rede

Sim Sim

Conteúdo das atualizações IPS do
LiveUpdate

Sim Sim

O servidor de gerenciamento
atualiza o conteúdo do IPS

Sim Não **

O pacote de cliente inclui o IPS Sim Sim
Prevenção contra intrusões na
rede

Sim Sim

Prevenção contra intrusão no
navegador

Sim
• Modo somente log (12.1.6)

Não

Hosts excluídos (prevenção contra
intrusões na rede)

Sim Sim

** Você pode configurar o servidor web do Apache instalado com o Symantec Endpoint Protection Manager como um
proxy reverso para o conteúdo do LiveUpdate.

Para obter mais informações, consulte:
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• Enabling Mac and Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy (em
inglês)

• Como gerenciar a prevenção contra intrusões

Table 218: Configurações da política de mitigação de explorações da memória com base em plataforma

Configuração de política Windows Mac (12.1.4)

Mitigação de explorações da
memória
Mitigação genérica de
explorações (14 MPx)

Sim (14)
• Ajustando os falsos positivos (14.0.1)
• Aplicativos personalizados (14.1, somente

nuvem)

Não

Para obter mais informações, consulte:

Reforço de clientes Windows contra ataques de adulteração de memória com uma política de mitigação de explorações
da memória

Configurações da política do LiveUpdate com base em plataforma

Table 219: Configurações da política do LiveUpdate com base em plataforma

Configuração
de política Windows Mac Linux

Usar o servidor de
gerenciamento padrão

Sim Não ** Não **

Usar um servidor do
LiveUpdate (interno ou
externo)

Sim Sim Sim

Usar um Provedor de
atualizações de grupo

Sim Não Não

Ativar gerenciamento de
conteúdo de terceiros

Sim Não Não

Ativar/desativar
definições

Sim Sim Não

Definições de tamanho
reduzido (12.1.6)

Sim Não Não

Executar Intelligent
Updater ao atualizar
conteúdo

• Definições de vírus e spyware
• SONAR (12.1.3 e posterior)
• Definições do IPS (12.1.3 e

posterior)

Definições de vírus e spyware Definições de vírus e spyware

Configurações de proxy
do LiveUpdate

Sim Sim, mas não é definida na
política do LiveUpdate. Para
definir esta configuração, clique
em Clientes > Políticas e em
seguida clique em Configurações
de comunicações externas.

Sim
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Configuração
de política Windows Mac Linux

Configurações de
agendamento do
LiveUpdate

• Frequência
• Janela de repetição
• Download aleatório
• Executar quando o

computador estiver inativo
• Opções para ignorar

LiveUpdate

• Frequência
• Download aleatório

• Frequência
• Janela de repetição
• Download aleatório

Usar cabeçalhos
HTTP padrão (12.1.6 e
anteriores)

Sim, por padrão Sim, por padrão Sim, por padrão

Patches de segurança do
cliente

Sim (14) Não Não

Conteúdo de controle de
aplicativos

Sim (14.2) Não Não

** Você pode configurar o servidor Web Apache instalado com o Symantec Endpoint Protection Manager como um proxy
reverso para o conteúdo do LiveUpdate.

Para obter mais informações, consulte:

• Enabling Mac and Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy (em
inglês)

• Como escolher um tipo de instalação do cliente
• Como atualizar o conteúdo e as definições nos clientes
• Como usar arquivos do Intelligent Updater para atualizar conteúdo em clientes do Symantec Endpoint Protection

Configurações de política do Proteção de acesso a web e nuvem com base na plataforma

A política de integrações está disponível a partir da versão 14.0.1 MP1. A política de Integrações foi renomeada para
política de Redirecionamento de tráfego de rede na versão 14.3 RU1 e para Proteção de acesso a web e nuvem na
versão 14.3 RU2.

Configuração
de política Windows Mac Linux

Método de arquivo PAC
• Serviço de proxy local

Sim Sim
• Suportado para 14.2 RU2 e

superior.

Não

Método de
encapsulamento (14.3
RU1)

Sim, somente Windows 10 de 64
bits

Não

Para obter mais informações, consulte:

Configurando a Proteção de acesso a web e nuvem

Configurações da política de exceções com base em plataforma
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Table 220: Configurações da política de exceções com base em plataforma

Configuração
de política Windows Mac Linux

Exceções com base em
servidor

• Aplicativos
• Aplicativos a monitorar
• Extensões
• Arquivos
• Pastas
• Riscos conhecidos
• Domínios da Web confiáveis
• Exceções da Proteção contra

adulterações
• Exceções da alteração do

arquivo do DNS ou do host
• Certificado (14.0.1)

• Exceções de riscos à
segurança para arquivos ou
pastas

• Pastas
• Extensões

Restrições do cliente
(controla quais usuários
finais das restrições
podem adicionar no
computador cliente)

Sim Não Não

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar exceções no Symantec Endpoint Protection

Diferenças de Controle de dispositivo com base na plataforma

O controle de aplicativos é executado somente em computadores Windows.

Table 221: Diferenças de Controle de dispositivo com base na plataforma

Windows Mac

Trabalhos do controle de dispositivo baseados somente no ID da
classe (GUID) e no ID do dispositivo.

O controle de dispositivo trabalha no nível do sistema de arquivos.
As tarefas em nível de volume (tais como aquelas que podem ser
executadas através do utilitário da linha de comando ou de disco)
não são afetadas.

O controle de dispositivo executa as correspondências de
caractere curinga em relação à ID da classe ou ID do dispositivo
com o caractere estrela ou asterisco (*).

O controle de dispositivo executa as correspondências da
expressão regular (regexp) e é limitado às seguintes operações
específicas:
• . (ponto)
• \ (barra invertida)
• [set], [^Set] (conjunto)
• * (caractere estrela ou asterisco)
• + (mais)

A lista de dispositivo de hardware inclui muitos tipos de dispositivo
comuns por padrão.

Você pode escolher somente cinco tipos de dispositivo:
• Thunderbolt
• CD/DVD
• Pen drive
• FireWire
• Cartão digital (SD) seguro
Não use a lista de dispositivo de hardware.
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Windows Mac

Você pode adicionar dispositivos personalizados adicionais à
lista de dispositivos de hardware pelo ID da classe ou pelo ID do
dispositivo.

Você não pode adicionar dispositivos personalizados adicionais.

Os dispositivos a bloquear (ou para excluir do bloqueio) são
derivados somente da lista de dispositivos de hardware. A lista
inclui aqueles tipos de dispositivo comuns padrão, assim como
dispositivos personalizados que você possa ter adicionado.

Os dispositivos a bloquear (ou para excluir do bloqueio) são
selecionados dos tipos de dispositivo citados acima. O fornecedor,
o modelo e o número de série podem ser deixados vazios ou
podem ser definidos por consultas da expressão regular (regexp).
Você pode usar expressões regulares para definir uma faixa de
dispositivos similares, como de fornecedores diferentes, modelo,
intervalos do número de série e assim por diante.

Você pode adicionar mais de um tipo de dispositivo de cada vez. Você pode adicionar somente um tipo de dispositivo de cada vez.
As ações a tomar são bloquear ou excluir do bloqueio (permitir). As ações a tomar são bloquear ou excluir do bloqueio (permitir)

com permissões da montagem.
As seguintes permissões da montagem são suportadas:
• Somente leitura
• Ler e gravar
• Ler e executar
• Ler, gravar e executar

É possível personalizar a notificação do cliente para o controle de
dispositivo.

Não é possível personalizar as notificações do cliente para o
controle de dispositivo.

Para obter mais informações, consulte:

Como gerenciar o controle de dispositivos

Dependências de recursos do Symantec Endpoint Protection para
clientes Windows
Alguns recursos da política precisam uns dos outros para fornecer a proteção completa em computadores-cliente
Windows.

WARNING

A Symantec recomenda que você não desative as Pesquisas do Insight.
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Table 222: Dependências de recursos de proteção

Recurso Notas de interoperabilidade

Proteção de download A proteção de download faz parte do Auto-Protect e dá ao Symantec Endpoint Protection a
capacidade de rastrear os URLs. O controle do URL é necessário para vários recursos da
política.
Se você instalar o Symantec Endpoint Protection sem a proteção de download, o Download
Insight terá recursos limitados. A prevenção contra intrusão no navegador e o SONAR exigem a
proteção de download.
A opção Confiar automaticamente em qualquer arquivo transferido por download de um
site da intranet também exige a proteção de download.

Download Insight O Download Insight tem as seguintes dependências:
• O Auto-Protect deve estar ativado

Se você desativar o Auto-Protect, o Download Insight não funcionará mesmo se estiver
ativado.

• As Pesquisas do Insight devem estar ativadas
A Symantec recomenda que você mantenha a opção de Pesquisas do Insight ativada. Se
desativar a opção, você desativará o Download Insight completamente.

Note: Se a Proteção de download básica não estiver instalada, o Download Insight será
executado no cliente no nível 1. Qualquer nível que você definir na política não será aplicado. O
usuário também não pode ajustar o nível de sensibilidade.

Mesmo se você desativar o Download Insight, a opção Confiar automaticamente em qualquer
arquivo transferido por download de um site da intranet continuará funcionando.
Se você desativar o Download Insight, as detecções de portal serão desativadas. Isso significa
que o Auto-Protect e as verificações agendadas e sob demanda avaliam todos os arquivos
como arquivos que não são de portal e usam um nível de sensibilidade determinado pela
Symantec.Consulte:
Como gerenciar detecções do Download Insight
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Recurso Notas de interoperabilidade

Pesquisa do Insight (clientes
12.1.x) e proteção da nuvem

A Pesquisa do Insight usa o banco de dados de reputação do Symantec Insight na nuvem para
tomar decisões sobre os arquivos cujo download foi feito de um portal suportado.
A partir do 14:
• A funcionalidade de Pesquisa do Insight é executada automaticamente como parte do Auto-

Protect, das verificações agendadas e das verificações sob demanda nos clientes padrão e
incorporados/VDI. Os clientes padrão e incorporados/VDI suportam conteúdo ativado para
nuvem.

• É possível ativar ou desativar a Pesquisa do Insight nas configurações da verificação para
todos os clientes 12.1.x que você tiver, mas não é mais possível configurar um nível de
sensibilidade específico para a Pesquisa do Insight. A Pesquisa do Insight legada usa agora o
nível de sensibilidade definido na política do Download Insight.

Para obter mais informações, consulte:
Como os clientes Windows recebem definições da nuvem
As verificações da nuvem e a Pesquisa do Insight 12.1.x têm as seguintes dependências do
recurso:
• As Pesquisas do Insight devem estar ativadas. Caso contrário, as verificações da nuvem e a

Pesquisa do Insight não poderão funcionar.
• O Download Insight deve estar ativado para que os arquivos possam ser marcados como

arquivos portais.
• Se o Download Insight for desativado, as verificações da nuvem e a Pesquisa do Insight

continuarão funcionando. Elas usam um nível de sensibilidade definido automaticamente pela
Symantec que detecta somente os arquivos mais maliciosos.

Note: (Somente clientes 12.1.x) As consultas na nuvem não se aplicam a clicar verificações
de botão direito do mouse em pastas ou unidades em seus computadores-cliente. Contudo, as
consultas na nuvem aplicam-se a verificações de botão direito do mouse em arquivos portais
selecionados.

SONAR O SONAR tem as seguintes dependências:
• A proteção de download deve estar instalada.
• O Auto-Protect deve estar ativado.

Se o Auto-Protect estiver desativado, o SONAR perderá parte da funcionalidade de detecção
e parecerá não estar funcionando corretamente no cliente. O SONAR pode detectar ameaças
heurísticas, porém, mesmo se o Auto-Protect estiver desativado.

• As Pesquisas do Insight devem estar ativadas.
Sem as Pesquisas do Insight, o SONAR pode ser executado, mas não pode fazer detecções.
Em alguns casos raros, o SONAR pode fazer detecções sem as Pesquisas do Insight. Se o
Symantec Endpoint Protection tiver armazenado previamente em cache as informações de
reputação sobre arquivos específicos, o SONAR poderá usar as informações armazenadas
em cache.

Para obter mais informações, consulte:
Como gerenciar o SONAR

Prevenção contra intrusão no
navegador

A proteção de download deve estar instalada. O Download Insight pode estar ativado ou
desativado.

Exceção de domínio confiável da
Web

A exceção será aplicada somente se a proteção de download estiver instalada.

Assinaturas IPS personalizadas Usa o firewall.Consulte:
Como gerenciar assinaturas de prevenção contra intrusões personalizada

 681



 

Recurso Notas de interoperabilidade

Power Eraser Usa as Pesquisas do Insight
O Power Eraser usa informações de reputação para examinar arquivos. O Power Eraser tem
uma configuração de sensibilidade de reputação padrão que você não pode modificar. Se você
desativar a opção de envios Permitir Pesquisas do Insight para detecção de ameaças, o
Power Eraser não poderá usar as informações de reputação do Symantec Insight. Sem o Insight,
o Power Eraser fará menos detecções, e as detecções terão mais probabilidade de serem falsos
positivos.

Note: O Power Eraser usa seus próprios limites de reputação que não são configuráveis no
Symantec Endpoint Protection Manager. O Power Eraser não usa as configurações do Download
Insight.

Para obter mais informações, consulte:
O que você deve saber para executar o Power Eraser no console do Symantec Endpoint
Protection Manager

Mitigação de explorações da
memória
(Mitigação genérica de
explorações na versão 14)

A prevenção contra intrusões deve estar instalada. A prevenção contra intrusões pode estar
ativada ou desativada.

Mais informações

Como escolher os recursos de segurança para instalar no cliente

Quais são as ferramentas incluídas no Symantec Endpoint Protection?
Este artigo descreve as ferramentas que estão incluídas no Symantec Endpoint Protection e seu uso.

• Ferramentas localizadas no arquivo de instalação
• Ferramentas instaladas com o Symantec Endpoint Protection Manager

Ferramentas localizadas no arquivo de instalação

As ferramentas e a documentação a seguir estão localizadas na pasta \Tools do arquivo de instalação do Symantec
Endpoint Protection, que você pode obter por download na página Download Management (em inglês) da Broadcom:
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• ApacheReverseProxy (12.1.4 e posterior)
• CentralQ (12.1.6 e anteriores)
• CleanWipe
• ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
• Deception (14.0.1)
• DeviceInfo (14), DevViewer
• Integration (WebServicesDocumentation)
• ITAnalytics
• JAWS
• Administrador do LiveUpdate
• Nenhum suporte > MoveClient
• Nenhum suporte > Qextract
• Nenhum suporte > SEPprep (12.1.6 e anteriores)
• OfflineImageScanner (12.1.6 e anteriores)
• PushDeploymentWizard
• SylinkDrop
• SymDiag (SymHelp)
• Virtualização
• WebServicesDocumentation (integração)

Guias do produto para todas as versões do Symantec Endpoint Protection

ApacheReverseProxy (12.1.4 e posterior)

Esta ferramenta configura o servidor Web Apache no Symantec Endpoint Protection Manager para permitir que os
clientes Mac e Linux façam o download do conteúdo do LiveUpdate por meio do servidor Web. O servidor da Web
Apache trabalha com o Symantec Endpoint Protection Manager para fazer o download e armazenar em cache localmente
o conteúdo do LiveUpdate para os clientes Mac e Linux sempre que conteúdo novo for publicado.

Essa ferramenta é apropriada para redes com um número menor de clientes.

CentralQ (12.1.6 e anteriores)

O Symantec Endpoint Protection pode encaminhar automaticamente os pacotes em quarentena que contêm arquivos
infectados e seus efeitos colaterais relacionados de uma quarentena local para a Quarentena central. Você pode coletar
as informações de análise posterior mais facilmente usando a Quarentena central. Essa ferramenta permite a você
recuperar uma amostra de um computador infectado sem ter que diretamente acessar esse computador.

Use o servidor de quarentena em um ambiente do Symantec Endpoint Protection nos seguintes casos:

• Para receber amostras de suspeitas de ameaça de clientes Symantec Endpoint Protection.
• Para enviar automaticamente essas amostras ao Security Response.
• Para fazer o download das definições rápidas do release que são específicas às suspeitas de ameaça enviadas

somente ao servidor de quarentena. Essas definições não são enviadas aos clientes Symantec Endpoint Protection
de onde a ameaça se originou.Consulte:
Rapid Release Virus Definitions (em inglês)

Para obter mais informações, consulte:

Best Practices for using Quarantine Server in a Symantec Endpoint Protection environment (em inglês)

CleanWipe

O CleanWipe desinstala o produto Symantec Endpoint Protection. Use o CleanWipe somente como último recurso,
depois de ter tentado sem sucesso outros métodos de desinstalação, como o painel de controle do Windows.Consulte:

Desinstalar o Symantec Endpoint Protection
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Você pode também encontrar essa ferramenta no seguinte local (64 bits): C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)

A ferramenta ContentDistributionMonitor ajuda você a gerenciar e monitorar vários provedores de atualizações de
grupo (GUPs, Group Update Providers) em seu ambiente. A ferramenta apresenta uma exibição gráfica do status da
distribuição de conteúdo e da integridade dos GUPs.Consulte:

Consulte: Symantec Endpoint Protection Content Distribution Monitor tool (em inglês)

Deception (14.0.1)

O Deception é usado para detectar atividades do adversário no endpoint usando “fraudadores”. A premissa básica dessa
abordagem é que o invasor já violou as defesas primárias da rede e está realizando o reconhecimento no ambiente. O
invasor busca por ativos críticos, como um controlador de domínio ou credenciais do banco de dados.

DeviceInfo (14), DevViewer

O DeviceInfo (para Mac; a partir da versão 14) e o DevViewer (para Windows) obtêm o fornecedor, o modelo ou o
número de série do dispositivo de um dispositivo específico. Você adiciona essas informações à lista Dispositivos de
hardware. Você pode então adicionar o ID do dispositivo a uma política de Controle de dispositivo para permitir ou
bloquear um dispositivo em computadores-cliente.

Faça download do DevViewer na seção Anexos em:

Use DevViewer to find hardware device IDs for Device Blocking in Endpoint Protection (em inglês)

Para obter mais informações, consulte:

• Como adicionar um dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware
• Block or allow devices in Endpoint Protection (em inglês)

Integration (WebServicesDocumentation)

A partir da versão 14, a pasta Integração foi renomeada para WebServicesDocumentation.Consulte:

Como adicionar um dispositivo de hardware à lista Dispositivos de hardware

ITAnalytics

O software IT Analytics expande a geração de relatórios integrada que o Symantec Endpoint Protection oferece,
permitindo a criação de relatórios e consultas personalizados. Traz a análise multidimensional e recursos gráficos da
geração de relatórios dos dados contidos dentro dos bancos de dados do Symantec Endpoint Protection Manager. Essa
funcionalidade permite que você explore os dados, mesmo sem conhecimento avançado de bancos de dados ou das
ferramentas de geração de relatórios de terceiros.

JAWS

O programa de leitor de tela JAWS e um conjunto de scripts facilitam ler menus e caixas de diálogo do Symantec
Endpoint Protection. JAWS é uma tecnologia de auxílio que fornece a conformidade com a acessibilidade do produto da
seção 508.

Administrador do LiveUpdate

O Administrador do Symantec LiveUpdate é um aplicativo web autônomo separado do Symantec Endpoint Protection. O
Administrador do LiveUpdate espelha o conteúdo dos servidores públicos do LiveUpdate e oferece então o conteúdo aos
produtos da Symantec internamente com um servidor da Web incorporado.

O Administrador do LiveUpdate é um componente opcional do Symantec Endpoint Protection e não é exigido para
atualizar os clientes Symantec Endpoint Protection. Por padrão, o Symantec Endpoint Protection Manager usa a
tecnologia do LiveUpdate em vez da do Administrador do LiveUpdate para fazer o download do conteúdo diretamente
dos servidores públicos do LiveUpdate da Symantec.
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Você pode querer usar o Administrador do LiveUpdate em algumas circunstâncias. Por exemplo, talvez seja necessário
fazer o download de conteúdo para um grande número de clientes que não sejam do Windows ou para clientes se
o Symantec Endpoint Protection Manager não puder fazer o download do conteúdo. Consequentemente, você pode
instalar um servidor do Administrador do LiveUpdate e, então, configurar o Symantec Endpoint Protection Manager para
fazer o download a partir dele.Consulte:

When to use LiveUpdate Administrator (em inglês)

Para fazer download do Administrador do LiveUpdate e da documentação, consulte:

• Download LiveUpdate Administrator (LUA) (em inglês)
• LiveUpdate Administrator release notes and fix notes (em inglês)

Nenhum suporte > MoveClient

O MoveClient é um script do Visual Basic que move clientes de um grupo do Symantec Endpoint Protection Manager
a outro grupo com base no nome do host, no nome de usuário, no endereço IP ou no sistema operacional do cliente.
Também pode alternar clientes do modo de usuário para o modo de computador e vice-versa. Consulte:

Como alternar um cliente Windows entre o modo de usuário e o modo de computador

Nenhum suporte > Qextract

O Qextract extrai e restaura arquivos da quarentena local do cliente. Talvez você precise dessa ferramenta se o cliente
colocar em quarentena um arquivo que você determinou ser um falso positivo.

Nenhum suporte > SEPprep (12.1.6 e anteriores)

O SEPprep é uma ferramenta não suportada que desinstala produtos antivírus dos concorrentes automaticamente.
O SEPprep também desinstalará os produtos Symantec Norton™ se você desejar migrar do Norton para o Symantec
Endpoint Protection.

Você pode empacotar o SEPprep em um script que desinstale o produto do concorrente e, então, iniciar o instalador do
Symantec Endpoint Protection automática e silenciosamente.

Em vez do SEPprep, use o Assistente de Implementação de Cliente para desinstalar os produtos dos concorrentes. Na
guia Configurações de instalação do cliente no assistente, clique em Desinstalar automaticamente o software de
segurança de terceiros existente.

Para obter mais informações, consulte:

• Como configurar pacotes do cliente para desinstalar o software de segurança existente
• Uninstall third-party security software using SEPprep (em inglês)

Para obter a lista dos produtos que o Assistente de Implementação de Cliente desinstala, consulte:

Remoção de software de segurança de terceiros no Endpoint Protection 14

O SEPprep não desinstala nenhum produto da Symantec. Contudo, a partir da versão 14, o CleanWipe é incorporado
ao Assistente de Implementação de Cliente para remover outros produtos da Symantec, incluindo o cliente Symantec
Endpoint Protection.

OfflineImageScanner (12.1.6 e anteriores)

Essa ferramenta verifica e detecta ameaças em discos virtuais off-line do VMware (arquivos .vmdk). Consulte:

About the Symantec Offline Image Scanner tool (em inglês)

PushDeploymentWizard

Você usa o Assistente de Implementação por envio para implementar o pacote de instalação do cliente Symantec
Endpoint Protection nos computadores de destino. O Assistente de Implementação por envio é o mesmo que o
Assistente de Implementação de Cliente no Symantec Endpoint Protection Manager. Você usa-o tipicamente para
implementar em grupos de computadores menores ou em computadores remotos.Consulte:
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Para obter mais informações, consulte: Overview of the Push Deployment Wizard in Symantec Endpoint Protection (em
inglês)

SylinkDrop

O arquivo Sylink.xml inclui configurações de comunicação entre o cliente do Windows e um Symantec Endpoint
Protection Manager. Se os clientes perderem a comunicação com o Symantec Endpoint Protection Manager, use a
ferramenta SylinkDrop para substituir automaticamente o arquivo Sylink.xml existente por um novo arquivo Sylink.xml no
computador-cliente.

A substituição do arquivo Sylink.xml realiza as tarefas a seguir:

• Converter um cliente não gerenciado em um cliente gerenciado.
• Migra ou move clientes para um novo domínio ou servidor de gerenciamento.
• Restaura as rupturas de comunicação do cliente que não podem ser corrigidas no servidor de gerenciamento.
• Mover um cliente de um servidor para outro que não seja um parceiro de replicação.
• Mover um cliente de um domínio para outro.

Você também pode usar essa ferramenta somente para clientes Windows. Ela está no seguinte local (64 bits): C:
\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Para obter mais informações, consulte:

Como restaurar as configurações de comunicação entre o cliente e o servidor usando a ferramenta SylinkDrop

SymDiag (SymHelp)

A partir da versão 14, a ferramenta SymHelp foi renomeada como Symantec Diagnostic (SymDiag).

A SymDiag é uma ferramenta de diagnóstico para vários produtos que identifica problemas comuns, coleta dados para
a solução de problemas assistida pelo suporte e fornece links para outros recursos de autoatendimento e suporte ao
cliente. A SymDiag também fornece o status de licenciamento e de manutenção para alguns produtos da Symantec,
assim como a Threat Analysis Scan, que ajuda a encontrar malwares potenciais.

Virtualização

As ferramentas da virtualização melhoram o desempenho da verificação para os clientes que estão instalados em
ambientes de infraestrutura da área de trabalho virtual (VDI, virtual desktop infrastructure).

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 e anteriores)
O Appliance de segurança virtual da Symantec contém o cache compartilhado do Insight ativado para vShield para
infraestruturas do VMware vShield. Consulte:
– O que preciso fazer para instalar um Appliance de segurança virtual?
– Installing a Symantec Endpoint Protection Security Virtual Appliance (em inglês)

• SharedInsightCache
A ferramenta de Cache compartilhado do Insight melhora o desempenho da verificação em ambientes virtualizados
por não fazer a verificação dos arquivos que um cliente do Symantec Endpoint Protection tenha determinado como
limpos. Quando o cliente verifica a existência de ameaças em um arquivo e determina que está limpo, ele envia as
informações sobre o arquivo para o Cache compartilhado do Insight.
Quando outro cliente tentar e depois verificar o mesmo arquivo, ele poderá consultar o cache compartilhado do Insight
para determinar se o arquivo está limpo. Se o arquivo estiver limpo, o cliente não verificará esse arquivo específico.
Se o arquivo não estiver limpo, o cliente verificará o arquivo para detectar vírus e enviará esses resultados para o
cache compartilhado do Insight.
O Cache compartilhado do Insight é um serviço Web executado independentemente do cliente. Porém, é necessário
configurar o Symantec Endpoint Protection para especificar o local do Cache compartilhado do Insight para que os
clientes possam se comunicar com ele. O Cache compartilhado do Insight se comunica com os clientes por HTTP ou
HTTPS. A conexão HTTP do cliente é mantida até que a verificação seja concluída.Consulte:
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Installation and Configuration of SEP Shared Insight Cache (em inglês)
• Exceção de imagem virtual

Para melhorar o desempenho e a segurança em um ambiente de VDI, uma prática comum é aproveitar imagens base
para construir sessões do computador virtual conforme a necessidade. A ferramenta Exceção da imagem virtual da
Symantec permite que os clientes Symantec Endpoint Protection ignorem a verificação de ameaças em arquivos de
imagem base, o que reduz a carga do recurso na E/S do disco. Isso também melhora o desempenho do processo de
verificação da CPU em seu ambiente de VDI.Consulte:
About the Symantec Virtual Image Exception tool (em inglês)

WebServicesDocumentation (integração)

No 12.1.6 e anteriores, essa ferramenta fica situada na pasta \Tools\Integration.

O Symantec Endpoint Protection inclui um conjunto de APIs públicas na forma de serviços da Web para fornecer
suporte para aplicativos de gerenciamento e monitoramento remotos (RMM, remote monitoring and management). Os
serviços da Web fornecem funções no cliente e no servidor de gerenciamento. Todos os chamados aos serviços web
do Symantec Endpoint Protection são autenticados por meio do OAuth e permitem o acesso somente a administradores
autorizados do Symantec Endpoint Protection. Os desenvolvedores usam essas APIs para integrar a solução de
segurança de terceiros da rede da sua empresa com o servidor de gerenciamento e o cliente Symantec Endpoint
Protection.

Fornece o suporte para o gerenciamento e o monitoramento remotos. O gerenciamento remoto é fornecido por meio de
APIs públicas na forma de serviços da Web que permitem que você integre sua solução ou console personalizado de
terceiros com funcionalidades de servidor básicas de cliente e servidor. O monitoramento remoto é fornecido por meio de
chaves de registro publicamente suportadas e logs de eventos do Windows.

Os serviços da Web para gerenciamento remoto podem fazer as tarefas a seguir:

• Relata o status da licença e do conteúdo do servidor de gerenciamento por atendimentos técnicos via web, além de
relatar o status da licença no log de eventos do Windows.

• Enviar comandos ao cliente, como Atualizar, Atualizar e verificar e Reinicializar.
• Gerenciar as políticas que são fornecidas ao cliente. As políticas podem ser importadas de outro servidor de

gerenciamento e podem ser atribuídas aos grupos ou aos locais em outro servidor de gerenciamento.

Ferramentas instaladas com o Symantec Endpoint Protection Manager

As ferramentas a seguir são instaladas com o Symantec Endpoint Protection Manager no seguinte local padrão: C:
\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

• CleanWipe
• CollectLog
• Validador do banco de dados
• SetSQLServerTLSEncryption
• SylinkDrop
• Referência da API do Symantec Endpoint Protection Manager

CollectLog

O CollectLog.cmd coloca os logs do Symantec Endpoint Protection Manager em um arquivo.zip comprimido. Você pode
enviar o arquivo .zip ao Suporte da Symantec ou a outro administrador para fins de solução de problemas.

Você encontra essa ferramenta no seguinte local (64 bits): C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools

Validador do banco de dados

Você usa o dbvalidator.bat para ajudar o Suporte a diagnosticar um problema com o banco de dados que o Symantec
Endpoint Protection Manager executa.
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Você encontra essa ferramenta no seguinte local (64 bits): C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools

SetSQLServerTLSEncryption (14)

O Symantec Endpoint Protection Manager comunica-se com o Microsoft SQL Server por um canal criptografado
por padrão. Essa ferramenta permite desativar ou ativar a criptografia de TLS entre a comunicação do servidor de
gerenciamento e do Microsoft SQL Server. A partir da versão 14, é possível usá-la com as instalações do servidor de
gerenciamento configuradas para usar o banco de dados do Microsoft SQL Server.

Essa ferramenta é instalada com o Symantec Endpoint Protection Manager no seguinte local (64 bits): C:\Arquivos de
programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Referência da API do Symantec Endpoint Protection Manager (14)

O Symantec Endpoint Protection Manager inclui um conjunto de APIs REST que realizam operações do Symantec
Endpoint Protection Manager e se conectam a elas a partir do Endpoint Detection and Response (EDR). As APIs serão
usadas se você não tiver acesso ao Symantec Endpoint Protection Manager. A documentação está nos seguintes locais:

• No servidor do Symantec Endpoint Protection Manager, no endereço a seguir, em que SEPM-IP é o endereço IP do
servidor do Symantec Endpoint Protection Manager:
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
O endereço IP inclui IPv4 e IPv6. Você deve inserir o endereço IPv6 entre colchetes: http://
[SEPMServer]:número da porta

• Documentação da API. Consulte:
Endpoint Security REST API Documentation (em inglês)

Comandos para o serviço de cliente smc do Windows no Symantec
Endpoint Protection e no Symantec Endpoint Security
É possível executar o serviço do cliente Windows usando a interface de linha de comando smc (ou smc.exe). Você pode
usar o comando smc em um script que execute o cliente remotamente. Por exemplo, pode ser necessário interromper
o cliente para instalar um aplicativo em vários clientes. Em seguida, você pode usar o script para interromper e reiniciar
todos os clientes de uma só vez.

O serviço do cliente deve estar em execução para que você use os parâmetros da linha de comando, exceto o parâmetro
smc -start. Os parâmetros da linha de comando não diferenciam maiúsculas e minúsculas. Para alguns parâmetros,
você poderá precisar da senha. O cliente não suporta caminhos UNC.

Como executar comandos do Windows usando a interface de linha de comando smc

1. No computador cliente, o clique em Iniciar > Executar e digite cmd.
2. Na janela do prompt de comando, execute uma das seguintes tarefas:

– Se o parâmetro não precisar de senha, digite:
smc -parâmetro
Onde parâmetro é um parâmetro.

– Se o parâmetro precisar de senha, digite:
• smc -p senha -parâmetro
Por exemplo: smc -p senha -exportconfig c:\profile.xml

NOTE
Você deve digitar o caminho de instalação do serviço smc antes do comando. Por exemplo, em um
sistema Windows de 64 bits no qual o Symantec Endpoint Protection estiver instalado no local padrão,
digite:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe
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Table 223: Parâmetros para o smc

Parâmetro Descrição Aplica-se a

smc -start * Inicia o serviço do cliente.
Retorna 0, -1

Todas as versões
compatíveis

smc -stop *† Interrompe o serviço do cliente e descarrega-o da memória.
Se esse comando estiver protegido por senha, o cliente será desativado
em um minuto após o usuário final digitar a senha correta.
Retorna 0, -1

Todas as versões
compatíveis

smc -cloudmanaged
caminho\para
\Symantec_Agent_Setup.exe

Move um dispositivo gerenciado na nuvem para outro domínio na nuvem
ou locatário.
Move um computador cliente do gerenciamento do Symantec Endpoint
Protection Manager para o gerenciamento do console na nuvem.
Exige o arquivo de instalação Symantec_Agent_Setup.exe para o
domínio ou locatário na nuvem de destino. Você deve fazer o download
desse arquivo por meio do console na nuvem.Consulte:
Como usar o SMC para alterar o locatário ou o domínio de um dispositivo

A partir da versão 14.2
RU1

smc -enable -ntp
smc -disable -ntp †

Ativa/desativa o firewall do Symantec Endpoint Protection e o Sistema de
prevenção contra intrusões.

Todas as versões
compatíveis
Requisito de senha para
-disable a partir da
versão 14.2 RU1

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Ativa/desativa o sistema de Mitigação genérica de explorações do
Symantec Endpoint Protection.

A partir da versão 14 MP1

Versão 14: smc -enable -
gem *
Versão 14: smc -disable
-gem *

Ativa/desativa o sistema de mitigação genérica de explorações da
memória do Symantec Endpoint Protection.
Esse recurso é chamado de mitigação de explorações da memória em
versões posteriores.

Apenas na versão 14

smc -dismissgui Fecha a interface do usuário do cliente.
O cliente ainda será executado e protegerá o computador-cliente.
Retorna 0

Todas as versões
compatíveis

smc -exportconfig *† Exporta o arquivo de configuração do cliente para um arquivo .xml. O
arquivo de configuração inclui as seguintes configurações do servidor de
gerenciamento:
• Políticas
• Grupos
• Configurações de segurança
• Configurações da interface de usuário
É necessário especificar o nome do caminho e do arquivo. Por exemplo,
você pode digitar o seguinte comando:
smc -exportconfig C:\Meus documentos
\MyCompanyprofile.xml
Retorna 0, -1, -5, -6

Todas as versões
compatíveis
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Parâmetro Descrição Aplica-se a

smc -exportlog Exporta todo o conteúdo de um log para um arquivo .txt.
Para exportar um log, use a seguinte sintaxe:
smc -exportlog log_type 0 -1 arquivo_de_saída
Onde:
log_type é:
• 0 = Log do sistema
• 1 = Log de segurança
• 2 = Log de tráfego
• 3 = Log de pacotes
• 4 = Log de controle

Por exemplo, você deve usar a seguinte sintaxe:
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
Sendo que 0 é o início do arquivo e -1 é o fim do arquivo.
Só é possível exportar os logs de controle, de pacotes, de segurança,
de sistema e de tráfego.

O nome arquivo_de_saída é o nome do caminho e do arquivo que você
atribuiu ao arquivo exportado.
Retorna 0, -2, -5

Todas as versões
compatíveis

smc -exportadvrule *† Exporta as regras de firewall do cliente para um arquivo .xml. As
regras exportadas podem somente ser importadas para um cliente não
gerenciado ou um cliente gerenciado no modo de controle de cliente ou
no modo misto. O cliente gerenciado ignora estas regras no modo de
controle de servidor.
É necessário especificar o nome do caminho e do arquivo. Por exemplo,
você pode digitar o seguinte comando:
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
Retorna 0, -1, -5, -6
Ao importar arquivos de configuração e regras de firewall, observe se
esta regra se aplica:
• Não é possível importar arquivos de configuração ou de regras de

firewall diretamente de uma unidade de rede mapeada.

Todas as versões
compatíveis
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Parâmetro Descrição Aplica-se a

smc -importadvrule *† Importa regras de firewall para o cliente. As regras que você importar
substituirão todas as regras existentes. Você pode importar:
• Regras no formato .xml que foram exportadas por meio do comando

smc -exportadvrule
• Regras no formato .sar que você exportou pela interface de usuário

do cliente
Você só poderá importar regras de firewall se o cliente não for
gerenciado ou se o cliente gerenciado estiver no modo de controle ou
no modo misto. O cliente gerenciado ignora estas regras no modo de
controle de servidor.
Para importar regras de firewall, importe um arquivo .xml ou .sar. Por
exemplo, você pode digitar o seguinte comando:
smc -importadvrule C:\myrules.xml
Uma entrada será adicionada ao log do sistema após a importação das
regras.
Retorna 0, -1, -5, -6
Para acrescentar regras em vez de substituí-las, use Importar regra de
dentro da interface de usuário do cliente.
Para obter mais informações, consulte:
• Como impedir e permitir que os usuários mudem a interface de

usuário do cliente
• Como exportar ou importar regras de firewall no cliente

Todas as versões
compatíveis

smc -importconfig *† Substitui o conteúdo do arquivo de configuração atual do cliente por
um arquivo de configuração importado e atualiza a política do cliente. O
cliente deve estar em execução para importar o conteúdo do arquivo de
configuração.
É necessário especificar o nome do caminho e do arquivo. Por exemplo,
você pode digitar o seguinte comando:
smc -importconfig C:\My Documents
\MyCompanyprofile.xml.
Retorna 0, 3, -1, -5, -6

Todas as versões
compatíveis

smc -importsylink path
\to\sylink.xml †

Importa o arquivo de comunicação do cliente (sylink.exe).
Equivalente a -sepmmanaged.

Todas as versões
compatíveis

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Ativa ou desativa o Proteção de acesso a web e nuvem. A partir da versão 14.0.1
MP1

smc -p senha † É usado com um comando que exige uma senha, no qual senha é a
senha exigida. Por exemplo:
smc -p senha -importconfig

Todas as versões
compatíveis

smc -report Cria um arquivo de despejo (.dmp) que inclui os travamentos e os
erros lógicos que ocorreram com o cliente. O arquivo é enviado
automaticamente ao Suporte Técnico da Symantec. Entre em contato
com o suporte técnico e peça ajuda para diagnosticar o erro.
Você encontra o arquivo de despejo no seguinte local:
SEP_Install\Data\LocalDumps
Onde SEP_Install é a pasta de instalação. Por padrão, esse caminho
fica em C:\Arquivos de programas (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\versão.

A partir da versão 14

smc -runhi Executa uma verificação da integridade do host.
Retorna 0

Todas as versões
compatíveis

smc -sepmmanaged Reverte o gerenciamento do cliente do console de nuvem de volta para o
Symantec Endpoint Protection Manager, que o gerenciava anteriormente.

A partir da versão 14.2
RU1
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Parâmetro Descrição Aplica-se a

smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

Atualiza o gerenciamento do cliente para o Symantec Endpoint
Protection Manager especificado no arquivo SyLink. xml.
Equivalente a -importsylink.

A partir da versão 14.2
RU1

smc -showgui Exibe a interface de usuário do cliente.
Retorna 0

Todas as versões
compatíveis

smc -updateconfig Inicia uma comunicação de cliente e servidor para assegurar-se de que o
arquivo de configuração do cliente está atualizado.
Se o arquivo de configuração do cliente estiver desatualizado, o
updateconfig fará o download do arquivo de configuração mais
recente e substituirá o existente, que é serdef.dat.
Retorna 0

Todas as versões
compatíveis

smc -image Cancela o registro do Symantec Agent (cliente do Symantec Endpoint
Protection) e o mantém sem registro.
A diferença de um cancelamento de registro regular é a remoção
da chave de hardware e das informações de chave de hardware
persistentes.

A partir da versão 14.3
RU1 (apenas Symantec
Endpoint Security)

smc -configure -
customer-id <ID> -
domain-id <ID> -
customer-secret-
key <cc token> -
server-address <URL
de inicialização
completo>

Registra um dispositivo e usa as opções de proxy existentes do
dispositivo.
Todos os parâmetros de registro são obrigatórios.

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
mode <modo>

Usado junto com os parâmetros de registro para permitir que o cliente se
registre usando a configuração de proxy necessária.Também pode ser
usado para corrigir opções de proxy incorretas.
Os modos possíveis são os seguintes: sistema, manual, nenhum.
A especificação de um endereço de proxy alterna automaticamente para
o modo manual. Se você digitar manual, mas não especificar um host
de proxy, esse modo será ignorado.
Não há suporte para os clientes que são gerenciados pelo Symantec
Endpoint Protection Manager.
Para obter mais informações, consulte:
Combinações de configurações de proxy

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
address <host ou IP>

Permite especificar manualmente o host do proxy ou o endereço do
proxy.
Obrigatório se o modo de proxy estiver definido como manual.

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
port <número da porta>

Permite especificar manualmente a porta do proxy.
A mesma porta será usada tanto para conexões HTTP quanto HTTPS.
Se nenhuma porta for especificada, as portas serão automaticamente
definidas como 80 para HTTP e 443 para HTTPS.

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
port-http <número da
porta>

Permite especificar manualmente a porta do proxy para conexões HTTP.
Substitui a porta HTTP padrão ou a porta especificada pelo comando
smc -configure -proxy-port.

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
port-https <número da
porta>

Permite especificar manualmente a porta do proxy para conexões
HTTPS.
Substitui a porta HTTPS padrão ou a porta especificada pelo comando
smc -configure -proxy-port.

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
auth-mode basic

Os modos de autenticação possíveis são os seguintes: basic, ntlm.
O modo de autenticação padrão é basic.

A partir da 14.3 RU1
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Parâmetro Descrição Aplica-se a

smc.exe -configure -
proxy-user-name <nome>

Permite especificar manualmente o usuário do proxy.
Para ntlm, é necessário especificar o domínio/usuário.

A partir da 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
password <senha sem
formatação>

Permite especificar manualmente a senha do proxy.
O tamanho máximo é de 255 caracteres sem caracteres nulos. A senha
diferencia maiúsculas de minúsculas.

A partir da 14.3 RU1

smc -reset-state -
configure -customer-id
<ID do EPMP> -domain-
id <ID do EPMP> -
server-address <URL de
inicialização>

Cancela o registro do cliente e, em seguida, o registra novamente como
um novo dispositivo.
Todas as opções de registro -configure obrigatórias devem ser
fornecidas.

A partir da 14.3 RU1

smc -tags "<sequências
de caracteres
alfanuméricos do csv>"

Permite especificar manualmente as marcas de registro.
O tamanho máximo é de 1024 caracteres sem caracteres nulos.
Deve ser especificado juntamente com os parâmetros de registro.

A partir da 14.3 RU1

smc -checkinstallation e smc -checkrunning não são mais suportados.

* Parâmetros que somente os membros do grupo Administradores podem usar, caso as seguintes circunstâncias sejam
atendidas:

• O cliente tem o Windows Vista ou o Windows Server 2008 em execução, e os usuários são membros do grupo de
Administradores do Windows.
Se o cliente tiver o Windows Vista em execução e o Controle de Conta de Usuário estiver ativado, o usuário se
tornará automaticamente membro dos grupos Administradores e Usuários.

† Parâmetros que precisam de senha. Você protege o cliente no Symantec Endpoint Protection Manager por senha.

Table 224: Combinações de configurações de proxy inseridas em um prompt de comando

Combinações de configurações de proxy Ação

proxy-modo
proxy-

nome-do-
usuário

proxy-senha proxy-
endereço proxy-porta

sistema não não não não Usar o proxy do sistema
sistema sim não não não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(senha ausente)
sistema não sim não não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(usuário ausente)
sistema não não sim não Usar o proxy do sistema

(ignorar servidor)
sistema sim sim não não Usar o proxy do sistema com autenticação
sistema sim sim sim não Usar o proxy do sistema com autenticação

(ignorar servidor)
sistema sim sim sim sim Usar o proxy do sistema com autenticação

(ignorar servidor e portas)
manual não não não não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
manual sim não não não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
manual não sim não não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
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Combinações de configurações de proxy Ação

proxy-modo
proxy-

nome-do-
usuário

proxy-senha proxy-
endereço proxy-porta

manual não não sim não Proxy "manual" (personalizado) válido com
portas padrão

manual sim sim não não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
manual sim sim sim não Proxy "manual" (personalizado) válido com

portas padrão
manual sim sim sim sim Proxy "manual" (personalizado) válido
manual sim não sim sim ou não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(sem senha)
manual não sim sim sim ou não ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(sem usuário)
nenhum não não não não Proxy "none" válido
nenhum sim não não não Proxy "none" válido
nenhum não sim não não Proxy "none" válido
nenhum não não sim não Proxy "none" válido
nenhum sim sim não não Proxy "none" válido
nenhum sim sim sim não Proxy "none" válido
nenhum sim sim sim sim Proxy "none" válido
não não não não não Sem configurações de proxy
não sim não não não Sem configurações de proxy

(ignorar usuário)
não não sim não não Sem configurações de proxy

(ignorar senha)
não não não sim não Proxy "manual" (personalizado) válido com

portas padrão
não sim sim não não Sem configurações de proxy

(ignorar opções extras)
não sim sim sim não Proxy "manual" (personalizado) válido com

portas padrão
não sim sim sim sim Proxy "manual" (personalizado) válido

Mais informações

Códigos de erro do comando

Códigos de erro do comando smc.exe
A tabela a seguir exibe os códigos de erro que o comando smc.exe retorna quando os parâmetros necessários são
inválidos ou não estiverem presentes.
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Table 225: Códigos de erro do comando smc.exe

Código
do erro Descrição

0 O comando foi bem-sucedido.
-1 O usuário não está no grupo Administradores nem no grupo Usuários avançados do Windows. Se o cliente executa o

Windows Vista, o usuário não é membro do grupo Administradores do Windows.
-2 Parâmetro inválido.

Talvez você tenha digitado o parâmetro incorretamente ou adicionado uma chave incorreta depois do parâmetro.
-3 O serviço do cliente smc não está instalado.
-4 O serviço do cliente smc não está em execução.
-5 Arquivo de entrada inválido.

Por exemplo, os parâmetros importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv, exportadvrule e
exportlog exigem o nome do caminho e o nome do arquivo corretos.

-6 O arquivo de entrada não existe.
Por exemplo, os parâmetros importconfig, updateconfig e importadvrule exigem o nome do caminho, o nome do
arquivo de configuração (.xml) ou o nome do arquivo das regras de firewall (.sar) corretos.

Mais informações

Comandos do Windows para o serviço do cliente do Endpoint Protection

Para instalar o software-cliente Windows usando ferramentas de
terceiros
Você pode instalar o cliente que usa ferramentas de terceiros em vez de ferramentas que são instaladas com o servidor
de gerenciamento. Se você tiver uma grande rede, provavelmente se beneficiará mais usando essas opções para instalar
software-cliente da Symantec.

Você pode instalar o cliente usando vários produtos de terceiros. Esses produtos incluem o Microsoft Active Directory,
Tivoli, Microsoft Systems Management Server (SMS) e Novell ZENworks. O Symantec Endpoint Protection suporta Novell
ZENworks, Microsoft Active Directory e Microsoft SMS.

Você pode igualmente implementar o Symantec Endpoint Protection em um ambiente que você gerencie com Symantec
Software Management Solution com tecnologia Altiris. Você pode implementar o Symantec Endpoint Protection de
um dos conjuntos do Software Management Solution com uma das seguintes políticas:

• Uma política Entrega de software gerenciada
• Uma política Entrega rápida

Para mais informações, consulte a ajuda de produto do conjunto do Software Management Solution ou veja a:

Página de aterrissagem do produto Symantec Software Management Solution
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Table 226: Ferramentas de terceiros para instalar o cliente

Ferramenta Descrição

Ferramentas da linha de
comando do Windows
Installer

Os pacotes de instalação do software-cliente da Symantec são arquivos do Windows Installer
(MSI) que você pode configurar usando as opções padrão do Windows Installer. Você pode usar as
ferramentas de gerenciamento de ambiente que oferecem suporte à implementação de arquivos MSI,
como o Active Directory ou o Tivoli, para instalar clientes em sua rede. Você pode configurar como a
Central de Segurança do Windows interage com o cliente não gerenciado.Consulte:
• Sobre os recursos e as propriedades de instalação do cliente
• Sobre a configuração das strings de comando MSI
• Sobre a configuração do Setaid.ini
• Recursos do cliente da linha de comando do Symantec Endpoint Protection
• Propriedades de instalação do cliente de linha de comando do Symantec Endpoint Protection
• Parâmetros do Windows Installer
• Exemplos de linha de comando para instalação do cliente do Windows
• Propriedades da Central de Segurança do Windows

Microsoft SMS 2003 Você pode instalar o cliente usando o Microsoft Systems Management Server. Consulte:
Como instalar clientes Windows com o Microsoft SCCM/SMS

Windows Active Directory Você poderá usar um objeto da política de grupo do Active Directory do Windows se os computadores
cliente forem membros de um domínio do Active Directory do Windows. Os computadores cliente
devem também usar um sistema operacional Windows suportado. Consulte:
• Como instalar clientes Windows com um objeto de política de grupo do Active Directory
• Como desinstalar o software cliente com um objeto de política de grupo do Active Directory

Software de virtualização Você pode instalar o cliente em ambientes virtuais.Consulte:
Instalações virtuais e produtos de virtualização suportados

Mais informações

Como exportar pacotes de instalação do cliente

Sobre os recursos e as propriedades de instalação do cliente
Os recursos e as propriedades de instalação aparecem como strings nos arquivos de texto e nas linhas de comando.
Os arquivos de texto e as linhas de comando são processados durante todas as instalações do software cliente. Os
recursos de instalação controlam quais componentes são instalados. As propriedades de instalação controlam quais
subcomponentes são ativados ou desativados após a instalação. Os recursos e as propriedades de instalação estão
disponíveis apenas para o software cliente do Symantec Endpoint Protection, e também estão disponíveis para o sistema
operacional Windows. Os recursos e as propriedades da instalação não estão disponíveis para a instalação do Symantec
Endpoint Protection Manager.

Os recursos e as propriedades de instalação são especificados de duas maneiras: como linhas no arquivo Setaid.ini
e como valores nos comandos Windows Installer (MSI). Os comandos MSI podem ser especificados em strings do
Windows Installer e no arquivo Setaid.ini para uma implementação personalizada. Os comandos do Windows Installer e o
Setaid.ini são sempre processados em todas as instalações de software-cliente gerenciado. Se valores diferentes forem
especificados, os valores no Setaid.ini sempre terão prioridade.

Sobre a configuração das strings de comando MSI
O software de instalação Symantec Endpoint Protection usa os pacotes do Windows Installer (MSI) 3.1 ou posterior para
a instalação e a implementação. Se você usar linha de comando para implementar um pacote, poderá personalizar a
instalação. Você pode usar parâmetros padrão do Windows Installer e as propriedades e os recursos específicos da
Symantec.
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Para usar o Windows Installer, é preciso ter privilégios elevados. A instalação poderá falhar sem notificações se você
tentar a instalação sem esses privilégios.

Para obter a lista mais atualizada dos comandos e parâmetros de instalação da Symantec, consulte o artigo:

Referência da linha de comando do MSI para o Symantec Endpoint Protection.

NOTE

A função de anúncio do Windows Installer não é suportada. Os recursos e as propriedades especificados de
Setaid.ini prevalecem em relação aos recursos e propriedades especificados de MSI. Os nomes de recursos e
de propriedade em comandos MSI diferenciam maiúsculas e minúsculas. Consulte:

Sobre a configuração do Setaid.ini

Sobre a configuração do Setaid.ini
Setaid.ini aparece em todos os pacotes de instalação e controla muitos dos aspectos da instalação, como quais os
recursos que serão instalados. O Setaid.ini sempre tem prioridade sobre qualquer configuração que possa ser exibida
em uma string de comando MSI usada para dar início à instalação. Setaid.ini é exibido no mesmo diretório em que está
o arquivo setup.exe. Se for exportado para um único arquivo .exe, não será possível configurar o Setaid.ini. No entanto,
o arquivo será configurado automaticamente quando você exportar os arquivos de instalação do cliente do Symantec
Endpoint Protection pelo console.

As seguintes linhas mostram algumas das opções que você pode configurar no Setaid.ini.

[CUSTOM_SMC_CONFIG]

InstallationLogDir=

DestinationDirectory=

[FEATURE_SELECTION]

Core=1

SAVMain=1

 Download=1

 OutlookSnapin=1

 Pop3Smtp=0

 NotesSnapin=0

PTPMain=1

 DCMain=1 

 TruScan=1

 

NOTE

Os recursos estão recuados para mostrar hierarquia. Os recursos não estão recuados dentro do arquivo
Setaid.ini. Os nomes de recursos no Setaid.ini diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Os valores de recursos definidos para 1 instalam os recursos. Os valores de recursos definidos para 0 não instalam os
recursos. Você deve especificar e instalar os recurso pai para instalar com êxito os recursos do cliente.

Você também deve estar ciente das seguintes configurações adicionais do setaid.ini que são mapeadas para as
propriedades MSI da instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection:

• DestinationDirectory é mapeado para PRODUCTINSTALLDIR
• KeepPreviousSetting é mapeado para MIGRATESETTINGS
• AddProgramIntoStartMenu é mapeado para ADDSTARTMENUICON
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Mais informações

• Recursos do cliente da linha de comando do Symantec Endpoint Protection
• Propriedades de instalação do cliente de linha de comando do Symantec Endpoint Protection
• Parâmetros do Windows Installer

Propriedades de instalação do cliente de linha de comando do
Symantec Endpoint Protection
Estas propriedades da instalação devem ser usadas com instalações da linha de comando do MSI.

Table 227: Propriedades da instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection

Propriedade Descrição

RUNLIVEUPDATE=val Determina se o LiveUpdate é executado como parte da instalação, na qual val é um dos
seguintes valores:
• 1: executa o LiveUpdate durante a instalação (padrão).
• 0: não executa o LiveUpdate durante a instalação.
Por padrão, todos os clientes do Symantec Endpoint Protection em um grupo recebem as
versões mais recentes de todas as atualizações de conteúdo e de produtos. Se estiverem
configurados para obter atualizações de um servidor de gerenciamento, os clientes
receberão somente as atualizações que o servidor obtiver por download. Se a política de
conteúdo do LiveUpdate permitir todas as atualizações, mas o servidor de gerenciamento
não fizer o download delas, os clientes receberão somente as atualizações que o servidor
obtiver por download.

ENABLEAUTOPROTECT=val Determina se o Auto-Protect do sistema de arquivos é ativado após a conclusão da
instalação, na qual val é um dos seguintes valores:
• 1: ativa o Auto-Protect após a instalação (padrão).
• 0: desativa o Auto-Protect após a instalação.

CACHE_INSTALLER=val Determina se os arquivos de instalação armazenam em cache no cliente, onde val é um dos
seguintes valores:
• 1: Armazena em cache os arquivos de instalação (padrão).
• 0: Não armazena em cache os arquivos de instalação.

MIGRATESETTINGS=val Determina o status de configurações preservadas em um cenário de upgrade, onde val é um
dos seguintes valores:
• 0: Não preserva as configurações ou os logs.
• 1: Preserva todas as configurações e logs.
• 2: Preserva somente Sylink.xml e logs.

ADDSTARTMENUICON=val Determina se você adicionará o programa à pasta do menu Iniciar, em que val é um dos
seguintes valores:
• 0: Não adiciona o programa à pasta do menu Iniciar.
• 1: Adiciona o programa à pasta do menu Iniciar (padrão).

Como instalar recursos do cliente do Symantec Endpoint Protection
usando a linha de comando
Você pode instalar os recursos de proteção especificando-os em arquivos Setaid.ini e em comandos MSI. A maioria
dos recursos tem uma relação pai e filho. Se você quiser instalar um recurso filho que tem um recurso pai, é necessário
instalar também o recurso pai. Por exemplo, se você especificar para instalar o recurso Firewall, mas não especificar
para instalar o NTPMain, o Firewall não será instalado.
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Table 228: Recursos do cliente do Symantec Endpoint Protection

Recurso Descrição Recursos pai necessários

Core Instala os arquivos que são usados para
comunicações entre clientes e o Symantec Endpoint
Protection Manager. Este recurso é obrigatório.

Nenhuma

ADDefense Instala o componente Endpoint Threat Defense for
Active Directory.

Core

DCMain Instala o recurso de controle de dispositivos e
aplicativos.

PTPMain

Download Instala a proteção completa para arquivos obtidos
por download. Inclui verificação de reputação
inteiramente funcional pelo Download Insight.

SAVMain

Firewall Instala o recurso de firewall. NTPMain
ITPMain Instala o recurso de prevenção contra intrusão na

rede e de prevenção contra intrusão no navegador.
NTPMain

LANG1033 Instala recursos em português. Core
NotesSnapin Instala o recurso de email do Auto-Protect do Lotus

Notes.
Aplica-se somente às versões anteriores à 14.2 RU1.

SAVMain

NTPMain Instala os componentes da Redução de exploração
de rede e host.

Core

NTR Instala o componente NTR (Network Traffic
Redirection - Redirecionamento de tráfego de rede).

Core

OutlookSnapin Instala o recurso de email do Auto-Protect do
Microsoft Exchange.

SAVMain

Pop3Smtp Instala a proteção para e-mail de POP3 e de SMTP.
Disponível apenas em sistemas de 32 bits.
Aplica-se somente às versões anteriores à 14.2 RU1.

SAVMain

PTPMain Instala os componentes da Proteção proativa contra
ameaças.

Core

SAVMain Instala a proteção de download básica e contra vírus
e spyware. Os sub-recursos instalam proteção extra.

Core

TruScan Instala o recurso SONAR (Behavioral Analysis -
Análise comportamental).

PTPMain

Parâmetros do Windows Installer
Os pacotes de instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection usam os parâmetros padrão do Windows Installer,
bem como um conjunto de extensões para a instalação e implementação na linha de comando.

Consulte a documentação do Windows Installer para obter mais informações sobre o uso de parâmetros padrão do
Windows Installer. Você também pode executar o msiexec.exe usando uma linha de comando para ver a lista completa
de parâmetros.
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Table 229: Parâmetros do Windows Installer

Parâmetro Descrição

Sep.msi (32 bits)
Sep64.msi (64 bits)

O arquivo de instalação para o cliente do Symantec Endpoint Protection. Se o nome de arquivo contiver
espaços, coloque o nome de arquivo entre aspas quando usado com /I e /x.
Obrigatório

Msiexec Executável do Windows Installer.
Obrigatório

/I "nome do arquivo .msi" Instale o arquivo especificado. Se o nome do arquivo contiver espaços, coloque-o entre aspas. Se o
arquivo não estiver no mesmo diretório em que você executa o Msiexec, especifique o nome do caminho.
Se o nome do caminho contiver espaços, coloque-o entre aspas. Por exemplo, msiexec.exe /I "C:\caminho
para\Sep.msi"
Obrigatório

/qn Instala no modo silencioso.

Note: Quando uma implementação silenciosa for usada, os aplicativos conectados ao Symantec Endpoint
Protection, como o Microsoft Outlook, deverão ser reiniciados após a instalação.

/x "nome do arquivo .msi" Desinstala os componentes especificados.
Opcional

/qb Instala com uma interface do usuário básica que mostra o andamento da instalação.
Opcional

/l*v logfilename Cria um arquivo de log detalhado, no qual logfilename é o nome do arquivo de log que você deseja criar.
Opcional

PRODUCTINSTALLDIR=caminhoDesigna um caminho personalizado no computador de destino, em que caminho é o diretório de destino
especificado. Se o caminho incluir espaços, coloque-o entre aspas.

Note: O diretório padrão para computadores de 32 bits é C:\Arquivos de Programas\Symantec\Symantec
Endpoint Protection. O diretório padrão para computadores de 64 bits é C:\Arquivos de Programas
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection.

Opcional
SYMREBOOT=valor Controla a reinicialização do computador após a instalação, onde valor é um argumento válido.

Os argumentos válidos incluem:
• Force: exige a reinicialização do computador. necessário para a desinstalação.
• Suppress: evita a maioria das reinicializações.
• ReallySuppress: evita todas as reinicializações como parte do processo de instalação, mesmo uma

instalação silenciosa.
Opcional

Note: Use a função ReallySuppress para suprimir a inicialização ao executar a desinstalação silenciosa do
cliente do Symantec Endpoint Protection.
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Parâmetro Descrição

ADDLOCAL= recurso Seleciona recursos personalizados a serem instalados, em que recurso é um componente ou uma lista
de componentes especificados. Se esta propriedade não for usada, todos os recursos aplicáveis serão
instalados por padrão e os clientes de e-mail do Auto-Protect serão instalados somente para programas de
e-mail detectados.
Para adicionar todos os recursos adequados para instalações de clientes, use o comando ALL como em
ADDLOCAL=ALL.Consulte:
Recursos do cliente da linha de comando do Symantec Endpoint Protection

Note: Quando especificar um novo recurso para ser instalado, será necessário incluir os nomes dos
recursos que já estão instalados e que você deseja manter. Se você não especificar os recursos a serem
mantidos, o Windows Installer os removerá. Especificando recursos existentes, você não sobrescreve os
recursos instalados. Para desinstalar um recurso existente, use o comando REMOVE.

Opcional
REMOVE=recurso Desinstala o programa previamente instalado ou um recurso específico do programa instalado, em que

recurso é um dos seguintes:
• Recurso: Desinstala o recurso ou a lista de recursos do computador de destino.
• ALL: desinstala o programa e todos os recursos instalados. All será o padrão se um recurso não for

especificado.
Opcional

Propriedades da Central de Segurança do Windows
Você pode personalizar propriedades da Central de Segurança do Windows (WSC, Windows Security Center) durante
a instalação do cliente do Symantec Endpoint Protection. Essas propriedades se aplicam somente a clientes não
gerenciados. O Symantec Endpoint Protection Manager controla estas propriedades para os clientes gerenciados.

NOTE

Estas propriedades aplicam-se somente ao Windows XP Service Pack 3. Elas não se aplicam aos clientes que
executam o Windows Vista, ao Windows 7 ou posteriores, com exceção da propriedade WSCAVUPTODATE.

A Central de Segurança do Windows foi renomeada como Central de Ações no Windows 7/8 e como Segurança e
manutenção no Windows 10.

Table 230: Propriedades da Central de Segurança do Windows

Propriedade Descrição

WSCCONTROL=val Controla a WSC, em que val é um dos seguintes valores:
• 0: não controlar (padrão).
• 1: desativar uma vez na primeira detecção.
• 2: desativar sempre.
• 3: restaurar se desativado.

WSCAVALERT=val Configura alertas de antivírus para a WSC, em que val é um dos seguintes valores:
• 0: ativar.
• 1: desativar (padrão).
• 2: não controlar.

WSCFWALERT=val Configura os alertas de firewall para a WSC, em que val é um dos seguintes valores:
• 0: ativar.
• 1: desativar (padrão).
• 2: não controlar.
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Propriedade Descrição

WSCAVUPTODATE=val Configura o tempo de desatualização da WSC para definições de antivírus, em que val é um dos seguintes
valores:
1 - 90: número de dias (o padrão é 30).

DISABLEDEFENDER=valDefine se o Windows Defender será desativado durante a instalação, em que val é um dos seguintes
valores:
• 1: desativa o Windows Defender (padrão).
• 0: não desativa o Windows Defender.

Exemplos de linha de comando para instalação do cliente do Windows

Table 231: Exemplos de linha de comando

Tarefa Linha de comando

Instale silenciosamente todos os componentes do cliente do
Symantec Endpoint Protection com configurações padrão no
diretório C:\SFN.
Suprima uma reinicialização do computador e crie um arquivo de
log detalhado.

msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log

Instale silenciosamente o cliente do Symantec Endpoint
Protection com Proteção contra vírus e spyware e com prevenção
contra intrusões e firewall.
Force uma reinicialização do computador e crie um arquivo de log
detalhado.

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force /qn /
l*v c:\temp\msi.log

Como instalar clientes Windows com o Microsoft SCCM/SMS
Você pode utilizar o Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) para instalar o software-cliente da
Symantec. Presumimos que os administradores de sistemas que usam o SCCM já tenham instalado anteriormente o
software com o SCCM. Consequentemente, presumimos que você não precise de informações detalhadas sobre a
instalação do software cliente da Symantec usando o SCCM.

NOTE

Este tópico aplica-se também ao Microsoft Systems Management Server (SMS).

NOTE

Esta nota se aplica ao SMS versão 2.0 e anteriores: Se você usar SMS, desative o recurso Mostrar o
status do ícone na barra de ferramentas de todas as atividades do sistema nos clientes no Monitor de
programas anunciados. Em alguns casos, o Setup.exe talvez precise atualizar um arquivo compartilhado que
se encontra em uso no monitor de programas anunciados. Se o arquivo estiver sendo usado, a instalação não
terá êxito.

A Symantec recomenda que os pacotes do SCCM/SMS iniciem o Setup.exe em vez do MSI diretamente. Esse método
ativa o registro em log do instalador. Use o recurso de criação de pacotes personalizados no SCCM/SMS para criar
pacotes personalizados em vez do recurso do Assistente de Pacote.

WARNING

Você deve usar um pacote de instalação do cliente gerenciado que exportou do Symantec Endpoint Protection
Manager. Se usar os pacotes de instalação do cliente do download do produto ou do arquivo de instalação,
você implementará clientes não gerenciados. Os clientes não gerenciados são instalados com as configurações
padrão e não se comunicam com um servidor de gerenciamento.Consulte:
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Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote

Table 232: Processo para instalar o cliente usando o Microsoft System Center Configuration Manager/Systems
Management Server

Etapa Descrição

Etapa 1 Exporte um pacote de instalação do cliente gerenciado do Symantec Endpoint Protection Manager que contém
o software e as políticas para instalar em seus computadores-cliente. Por padrão, um pacote de instalação do
cliente gerenciado contém um arquivo denominado Sylink.xml que identifica o servidor que gerencia os clientes.

Etapa 2 Crie um diretório de origem e copie o pacote de instalação do cliente da Symantec para esse diretório de
origem. Por exemplo, crie um diretório de origem e copie o arquivo Setup.exe exportado do Symantec Endpoint
Protection Manager.

Etapa 3 No SCCM/SMS, crie um pacote personalizado, dê um nome ao pacote e identifique o diretório de origem como
parte do pacote.

Etapa 4 Configure a caixa de diálogo Programa para o pacote a fim de especificar o executável que inicia o processo
de instalação e especifique o MSI com os parâmetros.

Etapa 5 Distribua o software para especificar Coleções com Anúncios.

Para obter mais informações sobre como usar o SCCM/SMS, consulte a documentação da Microsoft que é apropriada
para sua versão.

Para instalar clientes Windows com um objeto de política de grupo do
Active Directory
Você pode instalar o cliente Windows usando um objeto de política de grupo (GPO, Group Policy Object) do Active
Directory. Os procedimentos supõem que você já instalou esse software e que usou o Active Directory do Windows para
instalar o software-cliente com um objeto de política de grupo do Active Directory.

A instalação do cliente Symantec usa arquivos padrão (MSI) do Windows Installer. Como resultado, você pode
personalizar a instalação do cliente com as propriedades MSI.Consulte:

Sobre a configuração das strings de comando MSI

Confirme se seu servidor DNS está configurado corretamente antes da implementação. A configuração correta é
necessária, pois o Active Directory depende do servidor DNS para realizar a comunicação entre computadores. Para
testar a configuração, faça ping no computador do Windows Active Directory e depois envie o comando ping na direção
oposta. Use o nome de domínio totalmente qualificado. O uso do nome de computador sozinho não requer uma nova
pesquisa de DNS. Use o seguinte formato:

ping nome_do_computador.nome_de_domínio_totalmente_qualificado.com

WARNING

Você deve usar um pacote de instalação do cliente gerenciado que exportou do Symantec Endpoint Protection
Manager. Se usar os pacotes de instalação do cliente do download do produto ou do arquivo de instalação,
você implementará clientes não gerenciados. Os clientes não gerenciados são instalados com as configurações
padrão e não se comunicam com um servidor de gerenciamento.Consulte:

Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote
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Table 233: Etapas para instalação do software-cliente usando o Objeto de política de grupo do Active Directory

Etapa Ação

Etapa 1 Exporte o pacote de instalação do cliente gerenciado com a opção Separar arquivos (obrigatório
para .MSI).Consulte:
Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote

Etapa 2 Preparar a pasta dos arquivos de instalação. Por exemplo, copie o pacote de instalação do cliente gerenciado em uma
pasta compartilhada na qual você definiu as permissões corretas permitir o acesso.

Etapa 3 Crie uma distribuição de software de GPO.
Você também deve testar a instalação de GPO com um número pequeno de computadores antes da implementação
de produção. Se você não configurar o DNS corretamente, as instalações do GPO poderão levar uma hora ou
mais.Consulte:
Como criar uma distribuição de software de GPO

Etapa 4 Adicione computadores à unidade organizacional.Consulte:
Como adicionar computadores a uma unidade organizacional para instalar o software

Mais informações

Como desinstalar o software cliente com um objeto de política de grupo do Active Directory

Criação de uma distribuição de software de GPO
Se o Microsoft Active Directory em seu ambiente, você poderá usar um GPO para implementar o pacote de cliente do
Symantec Endpoint Protection em computadores Windows. Você cria uma distribuição de software e depois configura um
modelo administrativo de GPO para os pacotes de software.

O procedimento pressupõe que você já tenha instalado o Console de gerenciamento de política de grupo da Microsoft
com o Service Pack 1 ou posterior. A interface do Windows pode ser levemente diferente dependendo da versão do
Windows que você se usa.

Esse procedimento também pressupõe que você tenha computadores no grupo de computadores ou em algum outro
grupo nos quais você queira instalar o software-cliente. Opcionalmente, é possível arrastar esses computadores para um
novo grupo que você criar. Consulte:

Como instalar clientes Windows com um objeto de política de grupo do Active Directory

Para criar uma distribuição de software de GPO
1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar> Todos os programas > Ferramentas administrativas >

Gerenciamento de política de grupo.

2. Na janela Usuários e computadores do Active Directory, na árvore do console, clique com o botão direito do
mouse no domínio e depois clique em Usuários e Computadores do Active Directory.

3. Na janela Usuários e computadores do Active Directory, selecione uma unidade organizacional (OU,
Organizational Unit) de destino no domínio apropriado.

Você pode também criar uma nova OU para teste ou outras finalidades. Consulte a documentação do Active Directory
da Microsoft para obter mais informações sobre como criar uma nova OU.

4. Na janela Gerenciamento de política de grupo, na árvore do console, clique com o botão direito do mouse na
unidade organizacional que você criou e, em seguida, clique em Criar e vincular um GPO aqui.

Poderá ser necessário atualizar o domínio para ver uma nova OU.

 704



 

5. Na caixa de diálogo Novo GPO, na caixa Nome, digite um nome para o seu GPO e clique em OK.

6. No painel direito, clique com o botão direito do mouse no GPO que você criou e clique em Editar.

7. Na janela Editor de objeto de política de grupo, no painel esquerdo, em Configuração do computador, expanda
Configurações de software.

8. Clique com o botão direito do mouse em Instalação de software e clique em Novo > Pacote.

9. Na caixa de diálogo Abrir, digite o caminho da Convenção de nomenclatura universal (UNC, Universal Naming
Convention) que aponta para e contém o pacote MSI.

Use o formato de acordo com o exemplo a seguir:

\\nome do servidor\SharedDir\Sep.msi

10. Clique em Abrir.

11. Na caixa de diálogo Implementar software, clique em Atribuído e em OK.

O pacote será exibido no painel direito da janela Editor do objeto de política de grupo se você selecionar Instalação
de software.

12. Para configurar os modelos administrativos para o pacote de software, na janela Editor de Objeto de Política de
Grupo, na árvore do console, exiba e ative as seguintes configurações:

• Configuração do computador > Modelos administrativos > Sistema > Logon > Sempre esperar pela rede ao
iniciar o computador e fazer logon

• Configuração do computador > Modelos administrativos > Sistema > Política de grupo > Processamento
de política de instalação de software

• Configuração do usuário > Modelos administrativos > Componentes do Windows > Windows Installer >
Sempre instalar com alto privilégio

NOTE

Se você ativou o controle de conta de usuário (UAC, User Account Control) nos computadores cliente,
ative também Configuração de computador > Modelos administrativos > Componentes do
Windows > Windows Installer > Sempre instalar com alto privilégio para instalar o software cliente
da Symantec com um GPO. Você define essas opções para permitir que todos os usuários do Windows
instalem o software-cliente da Symantec.

13. Feche a janela Editor do objeto de política de grupo.

14. Na janela Gerenciamento de política de grupo, no painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse no GPO
que você editou e depois clique em Imposto.

15. No painel direito, em Filtragem de segurança, clique em Adicionar.

16. Na caixa de diálogo, em Digite o nome do objeto a ser selecionado, digite Computadores do domínio e clique
em OK.

Como adicionar computadores a uma unidade organizacional para instalar o
software
Você pode adicionar computadores a uma unidade organizacional na qual o Symantec Endpoint Protection é instalado
por GPO. Quando os computadores são reiniciados, o processo de instalação do software cliente tem início. Quando
os usuários fazem logon nos computadores, o processo de instalação do software-cliente é concluído. Como a
atualização da política de grupo não é instantânea, pode levar algum tempo para que esta política seja propagada. O
seguinte processo contém os comandos que você pode executar nos computadores-cliente para atualizar a política sob
demanda.Consulte:

Como instalar clientes Windows com um objeto de política de grupo do Active Directory
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Para adicionar computadores à unidade organizacional para instalar o software
1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Ferramentas administrativas >

Usuários e computadores do Active Directory.

2. Na janela Usuários e computadores do Active Directory, na árvore do console, localize um ou mais computadores
para adicionar à unidade organizacional que você escolheu para a instalação do GPO.

Os computadores aparecem primeiro na unidade organizacional Computadores.

3. Arraste e solte os computadores na unidade organizacional que você selecionou ou criou para a instalação.

4. Feche a janela Usuários e computadores do Active Directory.

5. Para atualizar o GPO sob demanda nos computadores cliente, abra um prompt de comando nos computadores
cliente.

6. Digite gpupdate e pressione Enter.

Quando concluir, a janela do prompt de comando exibirá uma mensagem para informá-lo que a atualização da
política foi concluída com êxito. Se forem exibidas telas de mensagem de erro, siga as instruções na tela para obter
mais informações.

7. Feche a janela do prompt de comando.

Como copiar um arquivo Sylink.xml para fazer um pacote de instalação
gerenciado
Quando você instalar o Symantec Endpoint Protection Manager, ele criará um arquivo nomeado Sylink.xml para cada
grupo de clientes. Os clientes do Symantec Endpoint Protection leem o conteúdo deste arquivo para saber qual servidor
de gerenciamento gerencia o cliente. Se instalar o cliente do arquivo de instalação que você obteve da Symantec, você
instalará clientes não gerenciados. Contudo, você pode copiar o arquivo Sylink.xml para essa pasta antes da instalação a
fim de instalar clientes gerenciados.

NOTE

Pacotes exportados com o console do Symantec Endpoint Protection Manager são gerenciados e já incluem
um arquivo Sylink.xml. Para exportar um novo pacote gerenciado que você possa implementar com um objeto
de política de grupo, use o Assistente de Implementação de Cliente. Clique em Salvar pacote e verifique
Separar arquivos (obrigatório para .MSI) quando solicitado.Consulte:

Como instalar clientes do Symantec Endpoint Protection com Salvar pacote

Para copiar um arquivo Sylink.xml para os arquivos de instalação do produto a fim de fazer um pacote de
instalação gerenciado

1. Do Symantec Endpoint Protection Manager, exporte o arquivo Sylink.xml do grupo de clientes correto e copie-o para
seu computador.

NOTE

Você deve criar pelo menos um grupo novo com o console de gerenciamento antes de exportar o arquivo
Sylink.xml. Caso contrário, os clientes serão exibido no grupo padrão.

Para obter mais informações, consulte:

• Como adicionar um grupo
• Como exportar manualmente o arquivo de comunicação entre o cliente e o servidor (Sylink.xml)
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2. Copie a pasta de instalação do arquivo de instalação que você transferiu por download para uma pasta em seu
computador. A pasta SEP contem o cliente de 32 bits, e a pasta SEPx64 contem o cliente de 64 bits.

Você também pode usar a pasta de instalação para um pacote de cliente não gerenciado exportado previamente
como arquivos separados.

3. Copie Sylink.xml para a pasta de instalação. Substitua o arquivo Sylink.xml existente quando solicitado.

Para desinstalar o software-cliente com um objeto de política de grupo
do Active Directory
Você pode desinstalar o software cliente que instalou com o Active Directory.Consulte:

Como desinstalar o cliente do Symantec Endpoint Protection para Windows

Para desinstalar o software-cliente com o objeto de política de grupo do Active Directory
1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar> Todos os programas > Ferramentas administrativas >

Gerenciamento de política de grupo.

A versão do Windows que você usa pode exibir Programas em vez de Todos os programas no menu Iniciar.

2. Na janela Gerenciamento de políticas de grupo, na árvore do console, expanda o domínio e Configuração
do computador, expanda Configurações de software, clique com o botão direito do mouse em Instalação de
software e clique em Propriedades.

3. Na guia Avançado, marque Desinstalar este aplicativo quando ele ficar fora do escopo do gerenciamento e, em
seguida, clique em OK.

4. No painel direito, clique com o botão direito do mouse no pacote de software e clique em Remover.

5. Na caixa de diálogo Remover software, marque Desinstalar imediatamente o software dos usuários e
computadores e clique em OK.

6. Feche a janela Editor de objeto de política de grupo e a janela Gerenciamento de política de grupo.

O software será desinstalado quando os computadores cliente forem reiniciados.
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