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Poznámky k verzi

Zahrnuje systémové požadavky, podporované cesty upgradu, známé problémy a odkazy na další informace.

Přečtěte si poznámky k verzi předtím, než nainstalujete či upgradujete produkt Symantec Endpoint Protection nebo než
se obrátíte na technickou podporu. Poznámky k verzi popisují změny v procesu instalace, potíže s upgradem, známé
potíže a jejich řešení.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
Tato část popisuje nové funkce v této verzi.

14.3 RU1 MP1

• Byla přidána možnost přihlášení do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí přihlašovacích údajů ve
formátu AD (např. uzivjmeno@domena.cz nebo domena\uzivjmeno).

• Byla přidána možnost synchronizovat uživatelská jména v obou formátech z Active Directory (UserPrincipalName
a přihlašovací jméno před Windows 2000: sAMAccountName). Symantec Endpoint Protection Manager už nadále
nevytváří duplicitní záznamy a pracuje s oběma uživatelskými jmény očekávaným způsobem.

• Nová možnost Při aktualizaci zachovat existující funkce klienta pod Funkce a nastavení instalace umožní
vytvořit a exportovat klientský balíček, který jen upgraduje klienta na novou verzi, ale nijak nezmění jeho konfiguraci,
komunikaci nebo instalované funkce.

• Prověřování antimalwarového rozhraní AMSI teď při prověřování skriptového souboru před spuštěním bere do úvahy
výjimky souborů/složek.

• Byla přidána možnost synchronizovat podrobnosti macOS z Active Directory.
• Více informací v protokolech:

– Položky protokolů teď obsahují úplné informace o skupině klienta.
– Události Live Update obsahují informace o revizi.

• Schéma databáze obsahuje následující změny tabulky:
– Do tabulky SEM_CLIENT byl přidán nový sloupec user_name_2.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Tato část popisuje nové funkce v této verzi.

Funkce ochrany

• Zahrnuje novou aplikaci Symantec Agent pro systém Mac a aplikaci Symantec Agent pro systém Linux, kterou můžete
nainstalovat a spravovat z místní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo z integrované cloudové
konzole Cyber Defense Manager.
Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac
Instalace aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1

• Zabraňuje novým a neznámým hrozbám v systému macOS tím, že sleduje chování souborů v reálném čase. Nová
aplikace Agent pro systém Mac obsahuje tyto možnosti behaviorální ochrany. Behaviorální ochrana, nebo funkce
SONAR, využívá umělou inteligenci a pokročilé strojové učení pro ochranu nultého dne k účinnému zastavení nových
hrozeb.
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Správa funkce SONAR
• Blokuje nedůvěryhodné nepřenosné spustitelné soubory (PE), například soubory PDF a skripty (PowerShell,

JavaScript, and VBScript), které ještě nejsou identifikovány jako hrozba. V zásadě Výjimky klikněte na možnost
Výjimky systému Windows > Přístup k souboru.

• Předvídá webové hrozby na základě skóre hodnocení webové stránky. Zásady prevence narušení zahrnují filtrování
hodnocení adres URL, což blokuje webové stránky s skórem hodnocení pod určitou mezní hodnotou. Skóre hodnocení
se pohybuje od -10 (špatné) do +10 (dobré). Možnost Povolit hodnocení adres URL je ve výchozím nastavení
povolena.

• Můžete vynutit, aby aplikace Symantec Endpoint Protection získala aplikaci na základě hodnoty hash aplikace. V
zásadě Výjimky klikněte na možnost Výjimky systému Windows > Aplikace > Přidat aplikaci prostřednictvím
neopakovatelného identifikátoru.

• Chrání koncové body a uživatele před webovými útoky na škodlivých webech pomocí funkce Přesměrování síťového
provozu. Přesměrování síťového provozu přesměruje veškerý síťový provoz (libovolný port) nebo pouze webový
provoz (porty 80 a 443) do služby Symantec Web Security Service, která povoluje nebo blokuje síťový provoz a
přístup k aplikacím SaaS na základě podnikových zásad. Zásada přesměrování síťového provozu má novou metodu
přesměrování nazývanou metoda využívající tunelu. Metoda využívající tunelu automaticky přesměruje veškerý
internetový provoz do služby Symantec WSS, kde je provoz povolen nebo blokován na základě zásad služby
Symantec Web Security Service. Metoda využívající tunelu je považována za beta funkci. Měli byste provést důkladné
testování aplikací na základě zásad služby WSS. Společnost Broadcom má beta webové stránky, které nabízí
testovací průvodce a místo, kde můžete zanechat zpětnou vazbu o vašich zkušenostech. Přihlaste se na následující
webové stránky pomocí přihlašovacích údajů Broadcom: Validate.broadcom.com.
Konfigurace přesměrování síťového provozu

• Zásada integrací byla přejmenována na zásadu přesměrování síťového provozu.
• Poskytuje podporu pro události obohacené o MITRE na serveru Symantec EDR. Využijte rozhraní MITRE ATT&CK k

zajištění kontextu k tomu, co se odehrává ve vašem prostředí.
• Zajišťuje podporu pro následující události Symatec EDR, které odhalují větší viditelnost do koncových bodů:

– Události AMSI poskytují přehled o metodách aktéra hrozby, který se dokáže vyhnout tradičním metodám dotazování
z příkazového řádku.

– Události ETW poskytují přehled o událostech, ke kterých dochází ve spravovaných koncových bodech systému
Windows.

• Zahrnuje možnost spuštění programu Windows Defender a aplikace Symantec Endpoint Protection ve stejném
počítači. Funjce Auto-protect se spustí po programu Windows Defender a dokáže zjistit všechny hrozby, které program
Windows Defender nezachytí. Možnost Používat souběžně s aplikací Windows Defender zajišťuje, že funkce Auto-
Protect bude spuštěna v případě, kdy je aplikace Microsoft Defender zakázána. Pokud chcete tuto možnost zakázat,
klikněte na zásadu Ochrana před viry a spywarem > Různé > karta Různé.

• V případě hybridně spravovaných klientů je nyní podporováno zmírnění řetězce útoků.

Symantec Endpoint Protection Manager

• Vestavěná databáze byla aktualizována na databázi Microsoft SQL Express. Databáze SQL Server Express ukládá
zásady a události zabezpečení efektivněji než výchozí vestavěná databáze a instaluje se automaticky pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.
Osvědčené postupy pro upgrade z vestavěné databáze na databázi Microsoft SQL Server Express

• Během instalace nebo upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager provede průvodce konfigurací
serveru pro správu následující:
– Automaticky nainstaluje obsah aktualizace LiveUpdate.
– Poskytne možnost použití certifikátu TLS pro zabezpečenou komunikaci mezi serverem SQL Server a aplikací

Symantec Endpoint Protection Manager.
• Aktualizace LiveUpdate používá nový modul v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, který je optimalizován

pro spuštění v cloudové konzoli. Nový modul již nepodporuje metodu FTP nebo LAN pro určení interního serveru
LiveUpdate pro stahování obsahu do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
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Stahování obsahu ze serveru LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
• Možnost Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran, která nebyla ve verzi 14.3

MP1 k dispozici, je opět dostupná ve verzi 14.3 RU1 s aktualizovanou verzí. Tato možnost slouží k odinstalování
bezpečnostního softwaru jiných výrobců. Pokud chcete získat přístup k této možnosti, klikněte na stránku Správce >
Balíčky > Nastavení instalace klienta.
Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14
Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14.3 RU1

• Průvodce zavedením klienta, který se používá k zavedení klientských balíčků, musí mít ověřené přihlašovací údaje a
musí se připojit k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud se proces ověření nezdaří, proces zavedení
klienta se zastaví, aby se zabránilo uzamčení uživatelských účtů služby Active Directory.
Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí vzdáleného odeslání

• Protokoly a zprávy o stavu počítače nyní umožňují vybrat rozsah polí Verze klienta a Verze IPS. Filtr Verze produktu
byl přejmenován na Verze klienta.

• Možnost Zakázat ikonu v oznamovací oblasti je k dispozici pro klienty, kteří jsou spuštěni na terminálovém serveru a
kteří způsobují vysoké využití procesoru a paměti. Nyní můžete zakázat ikonu v oznamovací oblasti, známou také jako
ikona na hlavním panelu, abyste zabráli spuštění více instancí procesů uživatelských relací (například SmcGui.exe
a ccSvcHost.exe). U klientů spuštěných na terminálovém serveru možnost Zakázat ikonu oznamovací oblasti
přepíše nastavení klíče registru v HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\SMC\LaunchSMCGui. Místo ruční změny tohoto klíče je to nyní spravováno prostřednictvím zásad. Jako osvědčený
postup proto před upgradem přesuňte klienty, kteří jsou na terminálovém serveru ve stejné skupině. V případě
klientů, kteří nejsou spuštěni na terminálovém serveru, ponechte tuto možnost zakázanou. Tato možnost se projeví
až po restartování služby smc klienta. Tuto možnost povolíte v možnosti Klienti > karta Zásady > Obecné > karta
Nastavení zabezpečení.

• Byl aktualizován režim seznamu povolených a zakázaných položek tak, aby odrážel funkci povolení a blokování.
Na stránce Klienti > karta Zásady > dialogovém okně Uzamčení systému se seznamy souborů aplikací změnily z
režimu seznamu povolených položek a režim seznamu zakázaných položek listiny na Režim povolení a Režim
odmítnutí.

• Na stránce Správce > karta Servery > Konfigurovat externí protokolování > karta Obecné se možnost Hlavní
server protokolování změnila na Primární server protokolování.

• Typ protokolu Systém > protokol Správy a protokol Auditu uvádí název počítače.
• Protokoly brány firewall klienta jsou shromažďovány tak, abyste v cloudové konzoli dostávali méně oznámení.
• Jazyk Oracle Java SE byl nahrazen jazykem OpenJDK.
• Součásti JQuery třetích stran byly aktualizovány na novější verzi.

Aktualizace klienta a platformy

• Klient se systémem Windows podporuje systém Windows 10 20H2 (Windows 10 verze 2009).
• Klient se systémem Mac podporuje systém macOS 11 (Big Sur) na procesoru Intel Core i5 a novější.
• Starší instalační balíčky klienta se systémem Mac byly přesunuty do složky AdditionalPackages.

Funkce odstraněny

• Možnosti Závažnost rizika a Rozložení rizik podle závažnosti byly z oznámení a zpráv odebrány.
• Karta CASMA a příkaz Analyzovat byly odebrány, protože tato funkce ve verzi 14.3 zastarala.
• Klient se systémem Mac již nepodporuje systém verze verzi macOS 10.13 nebo 10.14.x.
• Výjimky v registru již nelze zobrazit. Pokud chcete zobrazit výjimky v případě verze 14.3 RU1 a starší, viz: Ověření,

zda klient koncového bodu automaticky vyloučil aplikaci nebo adresář

Dokumentace

Nápověda k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager je nyní online a nachází se na adrese: Příručka pro instalaci
a správu aplikace Symantec Endpoint Protection Installation.

Schéma databáze
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Schéma databáze prošlo následujícími změnami.

Tabulka Změna sloupce

VÝSTRAHY Byl přidán sloupec ENRICHED_DATA.
AGENT_BEHAVIOR_LOG1
AGENT_BEHAVIOR_LOG2
AGENT_PACKET_LOG_1
AGENT_PACKET_LOG_2
AGENT_SECURITY_LOG_1
AGENT_SECURITY_LOG_2
AGENT_SYSTEM_LOG_1
AGENT_SYSTEM_LOG_2
AGENT_TRAFFIC_LOG_1
AGENT_TRAFFIC_LOG_2
BASIC_METADATA
PŘÍKAZ
COMPUTER_APPLICATION
ENFORCER_CLIENT_LOG_1
ENFORCER_CLIENT_LOG_2
ENFORCER_SYSTEM_LOG_1
ENFORCER_SYSTEM_LOG_2
ENFORCER_TRAFFIC_LOG_1
ENFORCER_TRAFFIC_LOG_2
IDENTITY_MAP
LAN_DEVICE_DETECTED
LAN_DEVICE_EXCLUDED
LEGACY_AGENT
LOCAL_METADATA
LOG_CONFIG
ZPRÁVY
SEM_APPLICATION
SEM_CLIENT
SEM_COMPUTER
SEM_JOB
SEM_SVA_CLIENT
SEM_SVA_COMPUTER
SERVER_ADMIN_LOG_1
SERVER_ADMIN_LOG_2
SERVER_CLIENT_LOG_1
SERVER_CLIENT_LOG_2

Z každé tabulky byly odebrány následující sloupce:
RESERVED_INT1
RESERVED_INT2
RESERVED_BIGINT1
RESERVED_BIGINT2
RESERVED_CHAR1
RESERVED_CHAR2
RESERVED_VARCHAR1
RESERVED_BINARY

 30



 

Tabulka Změna sloupce

SERVER_ENFORCER_LOG_1
SERVER_ENFORCER_LOG_2
SERVER_POLICY_LOG_1
SERVER_POLICY_LOG_2
SERVER_SYSTEM_LOG_1
SERVER_SYSTEM_LOG_2
SYSTEM_STATE
V_AGENT_BEHAVIOR_LOG
V_AGENT_PACKET_LOG
V_AGENT_SECURITY_LOG
V_AGENT_SYSTEM_LOG
V_AGENT_TRAFFIC_LOG
V_DOMAINS
V_ENFORCER_CLIENT_LOG
V_ENFORCER_SYSTEM_LOG
V_ENFORCER_TRAFFIC_LOG
V_GROUPS
V_LAN_DEVICE_DETECTED
V_LAN_DEVICE_EXCLUDED
V_SEM_COMPUTER
V_SERVER_ADMIN_LOG
V_SERVER_CLIENT_LOG
V_SERVER_ENFORCER_LOG
V_SERVER_SYSTEM_LOG
V_SERVERS

(Pokračování)

BINARY_FILE
SERVER_POLICY_LOG_1
SERVER_POLICY_LOG_2
V_SERVER_POLICY_LOG

• Typ sloupce CONTENT se změnil z ‚image‘ na
‚varbinary‘.

• Byl přidán indexovaný sloupec FILESTREAM_ID.
• Byl přidán index FILESTREAM_ID.
• Následující sloupce byly odebrány:

– RESERVED_INT1
– RESERVED_INT2
– RESERVED_BIGINT1
– RESERVED_BIGINT2
– RESERVED_CHAR1
– RESERVED_CHAR2
– RESERVED_VARCHAR1
– RESERVED_BINARY

INVENTORYREPORT Následující sloupce byly přidány:
• PRODUCTVERSIONFROM
• PRODUCTVERSIONTO
• IDS_VERSIONFROM
• IDS_VERSIONTO
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Tabulka Změna sloupce

SEM_AGENT • Byl přidán sloupec NTR_MESSAGE.
• Následující sloupce byly odebrány:

– RESERVED_INT1
– RESERVED_INT2
– RESERVED_BIGINT1
– RESERVED_BIGINT2
– RESERVED_CHAR1
– RESERVED_CHAR2
– RESERVED_VARCHAR1
– RESERVED_BINARY

SEM_AGENT_VERSION Následující sloupce byly přidány:
• VERZE
• FORMATTED_VERSION
• REFRESH_USN
• AGENT_VERSION_FORMAT_REFRESH
• VERSION1
• ntec.com/sep/14/whats_new_all
• VERSION2
• VERSION3
• VERSION4

SEM_SVA Následující sloupce byly odebrány:
• RESERVED_INT1
• RESERVED_INT2
• RESERVED_BIGINT1
• RESERVED_BIGINT2
• RESERVED_CHAR1
• RESERVED_CHAR2
• RESERVED_VARCHAR1

V_ALERTS Byl přidán sloupec ENRICHED_DATA.

Novinky ve všech vydáních aplikace Symantec Endpoint Protection

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1 (14.3.0.1)
Tato část popisuje nové funkce v této verzi.

14.3 MP1 (obnovit):

Přidána podpora s platformou Google Cloud Platform pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Managers
zaregistrovanou v cloudu a aplikaci Symantec Agents se správou v cloudu. Není nutné upgradovat, pokud budete k
celkové správě svých klientů i nadále používat místní aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Viz: Nejčastější
dotazy: Migrace aplikace Symantec Endpoint Protection na platformu Google Cloud.

14.3 MP1:

• Vylepšení rozhraní REST API umožňuje zkopírovat nastavení v zásadě Obecné nastavení do jiných skupin. Pokud
nemáte povolenou dědičnost pro skupiny, můžete nastavení pro více skupin změnit pomocí volání rozhraní API.
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Můžete například nastavit prezenční signál a stáhnout hodnoty randomizace, povolit ochranu před změnami a
nakonfigurovat možnosti řízení serveru.

• Externí protokolování přidá novou položku Syslog obsahující změny zásad filtrované PII. Tato změna přidá druhý řádek
protokolu obsahující datovou část zásad při provedení změny zásady a záznamu do protokolu auditu.

• Externí protokolování předává informace o typu prověřování serverům Syslog. Tyto informace zahrnují, zda se
jednalo o úplné prověřování nebo aktivní prověřování a ruční nebo naplánované prověřování. Tato změna přidá nový
sloupec SCAN_TYPE v externím protokolování pro události prověřování. Tyto informace můžete použít ke sledování
pravidelně plánovaných prověřování v klientských počítačích.

• Protokol správy aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zobrazí uživatelské jméno správce a názvy
zdrojových a cílových skupin poté, co se klient přesune z jedné skupiny do druhé.

• Byla přidána podpora prověřování z příkazového řádku pro procesy subsystému Windows pro Linux (WSL). V
závislosti na SDS 1.12 a novějších.
Co je subsystém Windows pro Linux?

• Schéma databáze obsahuje následující změny tabulky:
– SEM_AGENT: TDAD_GLOBAL_DATA_PROCESSING_DONE_TIME (časové razítko okamžiku, kdy agent dokončí

zpracování zásady TDAD).
– SERVER_POLICY_LOG_1 a 2: EVENT_CONTENT (Ukládá obsah zásad při přidání, úpravě nebo odstranění po

povolení možnosti Protokol auditu.)

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3
Tato část popisuje nové funkce pro vydání 14.3.

Funkce ochrany

• Vývojáři aplikací třetích stran mohou chránit své zákazníky před dynamickým malwarem založeným na skriptech a
před netradičními cestami kybernetického útoku. Aplikace jiného výrobce volá rozhraní Windows AMSI a požaduje
prověření skriptu poskytnutého uživatelem, který je směrován do klienta aplikace Symantec Endpoint Protection. Klient
odpoví verdiktem o tom, zda je chování skriptu škodlivé. Pokud chování není škodlivé, spuštění skriptu pokračuje.
Pokud je chování skriptu škodlivé, aplikace ho nespustí. V klientovi se v dialogovém okně Výsledky zjišťování zobrazí
stav „Přístup byl odepřen“. Ke skriptům jiných výrobců patří například Windows PowerShell, JavaScript a VBScript. Je
třeba povolit funkci Auto-Protect. Tato funkce pracuje v počítačích se systémem Windows 10 a novějšími.
Jak pomáhá rozhraní AMSI (Antimalware Scan Interface) s obranou proti malwaru
Antimalware Scan Interface (AMSI)

Symantec Endpoint Protection Manager

• Vzdálená konzole aplikace Symantec Endpoint Protection nyní podporuje jazyk Java 11 namísto Java 8. Pokud chcete
získat přístup ke vzdálené konzoli, otevřete podporovaný webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte následující
adresu: http://SEPMServer:9090/symantec.html a stáhněte nový balíček vzdálené konzole. Postupujte podle
uvedených pokynů. Předchozí verze vzdálené konzole Symantec Endpoint Protection Manager již není podporována.
Přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection

• Jednu z aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v umístění můžete nakonfigurovat jako hlavní server
protokolování pro předávání protokolů na server syslog. Pokud hlavní protokolovací server přejde do režimu offline,
druhý server pro správu převezme a předá protokoly na server syslog. Když se hlavní protokolovací server vrátí do
režimu online, obnoví předávání protokolů.
Konfigurace serveru s podporou převzetí služeb při selhání pro externí protokolování

• Zásady integrace mají novou možnost přesměrování provozu služby WSS, Povolit vlastní soubor PAC služby LPS.
Tato možnost umožňuje nahradit výchozí soubor PAC, který je hostován serverem LPS v klientovi, vlastním souborem
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PAC. Vlastní soubor PAC řeší problém kompatibility s aplikacemi jiných výrobců, které nefungují s místním serverem
proxy, který naslouchá na adaptéru zpětné smyčky.

• Podpora databáze Microsoft SQL Server 2019.
• Proces antivirové kontroly nyní používá samostatnou službu oddělenou od hlavní služby nesouvisející se

zabezpečením. Tento nový prověřovací proces přináší efektivnější využití paměti, nepřetržitou ochranu a menší
závislost na problémech s hlavní službou.
Oddělení procesu prověřování aplikace Endpoint Protection 14.3

• Databázové schéma obsahuje nové sloupce jako součást funkce pro budoucí vydání. (tabulky
AGENT_SECURITY_LOG_1, AGENT_SECURITY_LOG_2, SEM_AGENT)

• Rozhraní Rest API obsahuje v JSON odpovědi rozhraní API /sepm/api/v1/computers pro volání a stahování zprávy o
stavu počítače následující pole: quarantineStatus, quarantineCode, wssStatus, pskVersion.

• Následující komponenty třetích stran byly upgradovány na novější verze: Apache Tomcat, knihovny Boost C++, cURL,
Jackson-core, jackson-databind, Jakarta Activation, Java, logback, ovladač Microsoft JDBC pro SQL Server, OpenSC,
OpenSSL, Spring Security, rozhraní spring-framework, sqlite.

• Pokud chcete zaregistrovat doménu Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli, je nutné nejprve
získat registrační token prostřednictvím konzole Symantec Endpoint Security. Registrační token jste získali dříve
kliknutím na tlačítko Začínáme na stránce Cloud.

Aktualizace klienta a platformy

• Klient systému Windows podporuje Windows 10 20H1 (Windows 10 verze 2004)
• Klient systému Linux nyní podporuje verzi Ubuntu 18.04, RHEL 8 a CentOS 8.
• Nástroj AppRemover byl aktualizován na novější verzi. Nástroj AppRemover odebere před instalací klienta se

systémem Windows aplikace jiných výrobců. Další informace o tom, které aplikace odebere, naleznete v tématu:
Odstranění bezpečnostního softwaru jiných výrobců v aplikaci Endpoint Protection 14.3

Funkce odstraněny

• Následující oznámení již nezobrazují pole Závažnost rizika a Typ rizika: Incident rizika, Jedna událost rizika, Nová
zjištěná rizika.

Novinky ve všech vydáních aplikace Symantec Endpoint Protection

Novinky ve všech verzích aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x
Můžete si prohlédnout seznam změn ve všech verzích aplikace Symantec Endpoint Protection 14. Tento seznam
obsahuje přidanou podporu operačního systému, přidanou podporu prohlížeče a změny nových funkcí.

Změny pro klienty se systémem Windows platí také pro ty, které spravuje cloudová konzole ICDm (Integrated Cyber
Defense Manager). Klienti spravovaní v cloudu (nazývaní také agent Symantec) jsou stejní jako místní spravovaní klienti.

• Verzi klienta (14.2 RU1) 14.2.3332.1000 nebo novější můžete spravovat pomocí aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager 14.2 RU1 a novější nebo plně v cloudu.

• Plnou správu v cloudu můžete provádět od verze klienta (14.2 RU1 (pouze cloud)) 14.2.2486.1000.
• Verzi klienta (14.0.1 / 14.1) 14.0.3752.1000 můžete spravovat pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection

Manager 14 RU1 a novější nebo částečně v cloudu.

Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky na aplikaci Endpoint Security a všechny verze aplikace Endpoint
Protection (zahrnuje čísla verzí, data vydání, čísla sestavení)

Příručky ke všem verzím aplikace Symantec Endpoint Protection 14

Verze 14.3 RU1
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• Zahrnuje novou aplikaci Symantec Agent pro systém Mac a aplikaci Symantec Agent pro systém Linux, kterou můžete
nainstalovat a spravovat z místní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo z integrované cloudové
konzole Cyber Defense Manager.

• Vylučuje nové a neznámé hrozby systému macOS pomocí ochrany založené na způsobu chování, nebo pomocí
ochrany SONAR.

• Blokuje nedůvěryhodné nepřenosné spustitelné soubory (PE), například soubory PDF a skripty, které ještě nejsou
identifikovány jako hrozba s výjimkou pro přístup k souboru.

• Předvídá webové hrozby na základě skóre hodnocení webové stránky. Zásady prevence narušení zahrnují filtrování
hodnocení adres URL, což blokuje webové stránky s skórem hodnocení pod určitou mezní hodnotou.

• Vestavěná databáze byla aktualizována na databázi Microsoft SQL Express. Databáze SQL Server Express ukládá
zásady a události zabezpečení efektivněji než výchozí vestavěná databáze a instaluje se automaticky pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1

Verze 14.3 MP1 (aktualizovat)

Přidána podpora s platformou Google Cloud Platform pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Managers
zaregistrovanou v cloudu a aplikaci Symantec Agents se správou v cloudu. Není nutné upgradovat, pokud budete k
celkové správě svých klientů i nadále používat místní aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Viz: Nejčastější
dotazy: Migrace aplikace Symantec Endpoint Protection na platformu Google Cloud.

Verze 14.3 MP1

• Vylepšení rozhraní REST API umožňuje zkopírovat nastavení v zásadě Obecné nastavení do jiných skupin.
• Externí protokolování přidá novou položku Syslog obsahující změny zásad filtrované PII. Tato změna přidá druhý řádek

protokolu obsahující datovou část zásad při provedení změny zásady a záznamu do protokolu auditu.
• Externí protokolování předává informace o typu prověřování serverům Syslog. Tyto informace zahrnují, zda se

jednalo o úplné prověřování nebo aktivní prověřování a ruční nebo naplánované prověřování. Tato změna přidá nový
sloupec SCAN_TYPE v externím protokolování pro události prověřování. Tyto informace můžete použít ke sledování
pravidelně plánovaných prověřování v klientských počítačích.

• Protokol správy aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zobrazí uživatelské jméno správce a názvy
zdrojových a cílových skupin poté, co se klient přesune z jedné skupiny do druhé.

• Byla přidána podpora prověřování z příkazového řádku pro procesy subsystému Windows pro Linux (WSL). V
závislosti na SDS 1.12 a novějších.

• Schéma databáze obsahuje změny tabulky v SEM_AGENT a SERVER_POLICY_LOG_1 a 2.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1

Verze 14.3

• Integrace s rozhraním AMSI (Antimalware Scan Interface).
• Rozšířená podpora webových aplikací s přesměrováním souborů WSS PAC umožňuje správcům přizpůsobit soubor

automatické konfigurace serveru proxy hostovaného službou WSS Local Proxy Service.
• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a vzdálená konzole nyní podporují jazyk Java 11.
• Převzetí služeb při selhání externího protokolování.
• Podpora pro systém Windows 10 verze 2004 a SQL Server 2019.
• Klient se systémem Linux nyní podporuje systémy Ubuntu 18.04, RHEL 8 a CentOS 8.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3

Verze 14.2 RU2 MP1 (aktualizovat)

• Aktualizace adresy URL pro hybridně spravované agenty Symantec se zásadou izolace aplikací a řízení aplikací. Další
informace: Upgrade agentů Symantec s cloudovou správou na verzi 14.2 RU2 MP1 a novější.

Verze 14.2 RU2 MP1
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• Zásada integrací obsahuje novou možnost Povolit přímý provoz, když není k dispozici ochrana pomocí služby WSS.
Tuto možnost lze použít k tomu, abyste uživatelům poskytli přístup k webu, pokud se nezdaří ověření uživatele pomocí
cloudového serveru proxy služby WSS (ProxySG). K této situaci dojde, pokud správce nastaví přesměrování přenosů
služby WSS, ale nikoli uživatele roamingu služby WSS.

• Vylepšení rozhraní REST API umožňuje dotazovat se zásady Sledování umístění, která je klientům přiřazena.
• Protokoly Syslog pro nástroj Splunk rozlišují, zda je jako prověřování použito úplné prověření systému, rychlé

prověření, ruční prověření nebo plánované prověření. Protokoly také zobrazují nový sloupec „Umístění“ v externím
protokolování událostí ochrany SONAR.

• Byla přidána podpora pro e-mailové adresy a distribuční seznamy se speciálními znaky pro oznámení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Byla přidána následující podpora operačního systému pro klienta se systémem Linux: Red Hat Enterprise Linux Server
(RHEL) 8 a 8.1, CentOS 8 s jádrem 4.18

• Byla upgradována datová vazba Jackson a součásti SQLite třetí strany.

Verze 14.2 RU2

• Podpora pro následující:
– Windows 10 19H2 (verze 1909)
– macOS 10.15 (Catalina)

• Několik součástí třetích stran bylo upgradováno na novější verze.

Verze 14.2 RU1 MP1 (aktualizovat)

Datum vydání: 24. září 2019

Žádné nové funkce nebo vylepšení.

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1

Verze 14.2 RU1 MP1

Datum vydání: 4. srpna 2019

• Byl provedena vylepšení pro klienty spravované v cloudu:
– Byl přidán modul plug-in nápravy zranitelných míst.

Tato funkce zjišťuje chybějící aktualizace systému Windows a umožňuje správci, aby tyto aktualizace použil pomocí
funkce Aktualizace systému Windows prostřednictvím cloudové konzole.
Podpora pro tuto funkci v cloudové konzoli je plánována v další obnově.

– Podpora příkazu nástroje Power Eraser.
Podpora pro tento příkaz v cloudové konzoli je plánována v další obnově.

– Bylo vylepšeno hlášení chyb automatického upgradu.
• Tyto komponenty třetích stran byly upgradovány na následující verze:

– AppRemover 4.3.31.1
– PHP 7.1.29
– JDBC 7.2 (pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager)
– JRE 1.8u212
– OpenGC 0.19.0.0

• Byla odebrána podpora systému Mac OS X 10.10.
• Z PDF s poznámkami k verzi byl odstraněn úplný seznam systémových požadavků. Nyní jsou zveřejňovány pouze na

on-line stránce ve znalostní bázi.
Systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1

Verze 14.2 RU1 MP1 (pouze správa v cloudu)
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Dokumentace: Symantec Endpoint Security

Verze 14.2 RU1 (aktualizovat)

• Podpora notarizace kext v systému macOS 10.14.5
Viz Endpoint Protection 14.2 RU1 a notarizace kext pro systém macOS 10.14.5.

• Podpora LiveUpdate pro obsah přesměrování přenosu služby WSS (Web Security Service) v rámci klienta se
systémem Mac pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Žádné nové opravy specifické pro tuto aktualizaci. V opačném případě nahlédněte do tématu: Nové opravy a verze
součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 RU1

Verze 14.2 RU1

Integrace funkce Ochrana proti hrozbám v aplikaci Symantec Endpoint pro službu Active Directory

• Aplikace Symantec Endpoint Protection doručí jediného agenta, který ochrana proti hrozbám v aplikaci Symantec
Endpoint pro službu Active Directory používá při jeho zavedení do vašeho prostředí. Příručky pro ochranu proti
hrozbám v aplikaci Symantec Endpoint pro službu Active Directory.

• Vylepšení výkonu pro prevenci narušení na serverech: Pokud chcete zajistit profil ochrany, který je optimalizovaný
pro servery, použijte novou podmnožinu signatur pro servery. Aplikace Symantec Endpoint Protection navíc
představuje novou možnost provozního režimu pro prevenci narušení: Odchozí prověřování. Tento režim změní model
zpracování síťového provozu. Společnost Symantec doporučuje otestovat odchozí prověřování před jeho zavedením
do pracovního prostředí, protože charakteristiky výkonu se liší v závislosti na pracovní zátěži.

• Zjednodušte zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection přidáním podpory ověřování proxy serverem
prostřednictvím protokolu NTLM (NT LAN Manager).

• Vylepšené zprovoznění cloudu Odkazy na kartě Cloud v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nyní ukazují
přímo na cloudovou konzoli.

• Byla přidána podpora systému Windows 10 May 2019 Update
• Produkt Symantec Advanced Threat Protection (ATP) se nyní nazývá Symantec Endpoint Detection and Response

(Symantec EDR).
• Všechny podrobnosti o staženém softwaru a licencování jsou nyní dostupné ve službě MySymantec.
• V zásadách ochrany proti virům a spywaru byla odebrána aplikace Lotus Notes a ochrana internetové pošty. Starší

klientské instalační balíčky můžete stále konfigurovat pomocí těchto funkcí prostřednictvím aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 RU1

Verze 14.2 RU1 (pouze správa v cloudu)

Dokumentace: Symantec Endpoint Security

Upgrade na službu Symantec Endpoint Security ze služby Symantec Endpoint Protection

Verze 14.2 MP1 (aktualizovat)

• Vylepšení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection – řízení aplikací a izolace aplikací

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 MP1

Verze 14.2 MP1 (aktualizovat)

• Podpora kompatibility s posílením zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection ć řízení aplikací
• Vylepšení rozhraní REST API pro pokročilou ochranu Symantec před hrozbami: Endpoint
• Podpora následujících operačních systémů:
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– Windows Server 2019
– Windows 10 October 2018 Update (verze 1809), včetně podpory rozlišení velikosti písmen
– macOS 10.14 (Mojave)
– Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 7U5 (7.5)
– Podpora souborového systému Linux inode64 a XFS
– Podpora systému Windows Server 2016 Hyper-V

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 MP1

Verze 14.2 MP1

• Podpora kompatibility s funkcí posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection
• Byla přidána podpora následujících operačních systémů:

– Windows Server 2019
– Windows 10 October 2018 Update (verze 1809), včetně podpory rozlišení velikosti písmen
– macOS 10.14 (Mojave)
– Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 7U5 (7.5)

• Podpora souborového systému Linux inode64 a XFS
• Podpora systému Windows Server 2016 Hyper-V
• Byla odebrána podpora systému Windows Server 2008 (RTM) pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
• Vylepšení rozhraní API REST v aplikaci Symantec Endpoint Detection and Response

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2 MP1

Verze 14.2

Cloudové funkce

• Ve výchozím nastavení jsou skupiny a zařízení spravovány aplikací Symantec Endpoint Protection Manager,
nikoli cloudovým portálem: Po registraci domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ve výchozím
nastavení spravuje skupiny a zařízení. Ve verzi 14.1 byl výchozím nastavením cloudový portál.

• Automatický upgrade klientů pomocí posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection: Posílení
zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection bylo zavedeno mezi verzemi 14.0 a 14.2. V důsledku toho
není možné klienty verze 14.0.x automaticky aktualizovat funkcí Posílení zabezpečení aplikací Symantec Endpoint
Protection (SEP).
– Ve verzi 14.2 můžete funkci Posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection nainstalovat u klientů se

systémem Windows pomocí automatického upgradu, a to i v případě, že tato funkce dříve nainstalována nebyla.
Funkci Posílení zabezpečení je možné nainstalovat, i když je v instalačním balíčku klienta označena možnost Při
aktualizaci zachovat stávající funkce klienta. Současně je nezbytné se ujistit, že jste vybrali možnost Posílení
zabezpečení aplikací v nabídce vlastních funkcí (ve výchozím nastavení povoleno), nebo se funkce Posílení
zabezpečení aplikací Symantec Endpoint Protection nenainstaluje.

– Ve verzi 14.2 je funkce Posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection podporována v 32bitovém
i 64bitovém operačním systému Windows. U dřívějších klientů jsou podporovány pouze 64bitové operační
systémy Windows pro stolní počítače. Funkce Posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection není
podporována na serverových operačních systémech.

• Podpora roamingových klientů: Roamingoví klienti se občas připojují k serveru pro správu. Roamingoví klienti od
verze 14.2 automaticky odesílají kritické události do cloudového portálu, když se klienti nemohou připojit k serveru
pro správu. Jakmile se klient k serveru pro správu znovu připojí, veškeré kritické události bude odesílat na server pro
správu.

• Integrace se systémem Symantec Content Analysis System: Systém CAS (Symantec Content Analysis System)
určuje škodlivost souboru na základě cloudové služby klasifikace hodnocení souborů, která identifikuje známé
soubory. Služba využívá hodnocení reputace v rozsahu 1 až 10 a pomáhá tak určit, zda je soubor důvěryhodný nebo
škodlivý. Čím vyšší hodnocení, tím vyšší pravděpodobnost škodlivosti. Podle potřeby můžete integrovat systém pro
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analýzu obsahu do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a mít tak možnost odeslat soubor k analýze
z cloudového portálu do systému CAS. Poté co vám systém CAS odpoví s hodnocením reputace, můžete se vhodně
rozhodnout o dalším postupu se souborem, tj. zablokovat ho nebo povolit. Pokud chcete do aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager integrovat systém CAS, klikněte na možnost Správce > Servery > Upravit vlastnosti
umístění > karta Systém pro analýzu obsahu. Soubory lze k analýze odeslat z cloudového portálu.

• Replikace pro více umístění, která jsou dostupná serveru pro správu zaregistrovaném na cloudovém portálu:
Nyní můžete zaregistrovat umístění, která se replikují s partnerskými umístěními na cloudový portál. Partnerský web
se sice na cloudovém portálu nezaregistruje, ale bude i nadále replikovat data z prvního webu.

• Možnosti shromažďování a odesílání dat jsou automaticky povoleny: Po registraci aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager na cloudovém portálu se automaticky aktivují nastavení pro shromažďování a odesílání dat.
K tomuto dojde bez ohledu na původní stav tohoto nastavení. Společnost Symantec doporučuje nechat toto nastavení
povolené, aby tak klienti mohli využívat cloudových funkcí AML.

Funkce ochrany

• Podpora protokolu IPv6: Byla přidána podpora protokolu IPv6 pro následující položky:
– Komunikace mezi klienty se systémem Windows, Mac a Linux a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
– Komunikace mezi konzolí a serverem pro správu, například místní nebo vzdálené přihlášení k aplikaci Symantec

Endpoint Protection Manager.
– komunikace mezi servery pro správu a vnitřními servery aktualizace LiveUpdate se spuštěnou aplikací LiveUpdate

Administrator;
– kritéria IPv6 pro řadu zásad, jako jsou vlastní signatury IPS, sledování umístění, poskytovatel aktualizací skupiny

a výjimky.
• Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac zajiš´tuje ochranu bránou firewall, která se

plně integruje do aplikace Symantec Endpoint Protection, což zahrnuje události, zásady a příkazy. Pravidla a některá
nastavení brány firewall lze spravovat a konfigurovat ve stejné zásadě brány firewall aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager jako v systému Windows. Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection je k dispozici
pouze pro spravované klienty.

• Přesměrování přenosů služby WSS pro systém Mac: Přesměrování přenosů služby WSS (WTR) přesměruje
webový provoz pomocí adresy URL souboru PAC (Proxy Auto Configuration) do služby Symantec Web Security
Service. Toto přesměrování přenosů zabezpečí webový provoz v klientském počítači. Tato verze aplikace Symantec
Endpoint Protection rozšiřuje funkci přesměrování přenosů služby WSS na počítače Mac.

• Vylepšení přesměrování přenosů služby WSS pro systém Windows: Tato verze aplikace Symantec Endpoint
Protection přidává rozšířené ověřování klientů pro službu WSS (Symantec Web Security Services). Umožňuje tak
zajistit lepší úroveň správy zabezpečení pro přesměrování přenosů služby WSS. Zároveň je můžete nastavit tak,
aby předávala další data záhlaví za účelem identifikace uživatele, který provoz inicioval. Tato další data záhlaví vám
umožní vytvářet pravidla provozu pro jednotlivé uživatele. Pokud chcete toto nastavení otevřít, kliknět na možnost
Zásady > Integrace, otevřete zásadu a klikněte na možnost Přesměrování přenosů služby WSS.

• Prověřování rychle zpracuje velký počet hrozeb v silně infikovaných počítačích: Když ruční prověřování a
prověřování funkcí Auto-protect zjistí v klientském počítači velký počet hrozeb, prověřování mohou tyto hrozby rychle
zpracovat. Tento agresivní režim se aktivuje v případě, že je v počítači nalezeno alespoň 100 virů. Výchozí akcí
u takto odhalených hrozeb je Odstranění. Tento agresivní režim nedokáže zpracovat spyware. Tato funkce se nijak
nenastavuje. Spouští se automaticky.

Funkce serveru pro správu

• Dvoufaktorové ověřování a ověřování čipových karet v aplikaci Symantec VIP pro aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager: Nyní můžete použít dva další typy ověřování pro účty správců aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager:
– Dvoufaktorové ověřování (2FA) s aplikací Symantec VIP: Když je povoleno dvoufaktorové ověřování, je nutné

při přihlášení do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zadat jedinečný, jednorázový ověřovací kód a
heslo. Kód můžete obdržet ústně, v podobě textu nebo pomocí aplikace Symantec VIP Access.
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– Ověřování čipové karty: Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete nakonfigurovat tak, aby
přihlašovala správce, kteří používají kartu PIV (Personal Identity Verification) nebo kartu CAC (Common Access
Card). Čipové karty používají správci, kteří pracují pro Federální agenturu USA nebo americkou vojenskou
agenturu. Při použití ověření PIV/CAC jednoduše vložíte kartu do čtečky a zadáte číslo PIN.

• Nový komunikační modul: Stávající protokol se nahrazuje novým komunikačním modulem. Oba moduly i nadále
používají sylink.xml k navázání spojení mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klientem. Nový modul
pro komunikaci lze použít u adres IPv6 a IPv4 a komunikuje s klienty pro systém Windows, Mac a Linux.

• Požadavky na heslo jsou náročnější: Po nainstalování nebo konfiguraci serveru pro správu je nutné u účtu správce
systému nastavit silnější heslo. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a jeho délka nesmí přesáhnout 16 znaků. Musí
obsahovat alespoň jedno malé písmeno [a–z], jedno velké písmeno [A–Z], jedno číslo [0–9] a jeden speciální znak ["/ \
[ ] : ; | = , + * ? < >].

• Aktualizace shody s FIPS 140-2: Aplikace Symantec Endpoint Protection 14.2 přináší aktualizované součásti třetích
stran a ověřené moduly, aby tak zajistila soulad s požadavky na šifrování dat podle Federálních standardů zpracování
informací (FIPS) 140-2. Aplikace Symantec Endpoint Protection 14.2 umožňuje prostředím, která splňují požadavky
normy FIPS 140-2, přístup ke cloudovým funkcím.

• Aktualizace LiveUpdate stáhne obsah pro modul řízení aplikací: Pokud chcete opravit problémy s operačním
systémem, například Windows 10, aktualizace LiveUpdate nyní stáhne obsah pro modul řízení aplikací pro klienty 14.2
se systémem Windows. Pokud chcete získat přístup k obsahu řízení aplikací, klikněte na možnost Správce > Upravit
vlastnosti umístění > karta Aktualizace LiveUpdate > Typ stahovaného obsahu. Tuto možnost byste měli vždy
ponechat povolenou.

• Funkce pro odstranění bezpečnostního softwaru třetí strany byla rozšířena o další dodavatele a produkty.

Systémové požadavky

Webová konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a nápověda přidávají podporu následujících
prohlížečů: Mozilla Firefox 5.x až 60.x; Google Chrome 66.x

Odebrané, nepodporované a upravené funkce

• Byla odebrána možnost Integrita hostitele pro systém Mac: Zásady integrity hostitele pro systém Mac vyžadovaly
instalaci klienta Symantec Network Access Control On-Demand pro systém Mac. Služba Symantec Network Access
Control dosáhla konce životnosti v listopadu 2017 a její použití s aplikací Symantec Endpoint Protection 14.x již není
podporováno. Možnost systému Mac pro přidání předdefinovaného požadavku na klienta se systémem Mac zůstávala
v uživatelském rozhraní až do verze 14.2.

• Byla odebrána Zpráva Stav shody sítě – selhání: Tato zpráva fungovala jako zpráva o shodě používaná v aplikaci
Symantec Network Access Control. Zpráva byla dostupná v následujícím umístění:
– Stránka Zprávy > karta Rychlé zprávy > typ Hlášení o shodě
– Stránka Monitory > karta Shrnutí > rozevírací seznam Typ shrnutí
– Stránka Domů > část Oblíbená hlášení

• Změny funkce odebrání zabezpečovacího softwaru jiného výrobce: Změny odebrání zabezpečovacího
softwaru jiného výrobce ve verzi 14.2 znamenají, že ho nelze povolit pro instalační balíčky starších verzí. Odebrání
bezpečnostního softwaru třetí strany například nelze použít u klientských balíčků pro verzi 14.0.1, pokud je vytvoříte
a zavedete pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 14.2.

Změny v dokumentaci

Kvůli zpřehlednění došlo k úpravě následujících možností na stránce Správce > Správce:

• Pokus o práh byl změněn na Povolený počet nesprávných pokusů o přihlášení
• Limit pro počet pokusů o ověření hesla byl změněn na Povolený počet pokusů o změnu aktuálního hesla. Tato

možnost byla navíc popisována nesprávně. Funkce zobrazuje počet pokusů o změnu hesla v jiném účtu správce, při
kterých zadáte nesprávné aktuální heslo.

• Počet neúspěšných pokusů o ověření hesla byl změněn na Počet neúspěšných pokusů o změnu aktuálního
hesla.
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Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.2

Verze 14.0.1 MP2

Novinky v této verzi

• Podpora systému Windows 10 April 2018 Update (verze 1803)
(Tato podpora je zpětně kompatibilní s verzí 14.0.1.)

• Chyby nahlášené zákazníky
• Péče o zákazníky

– Podpora prostorů úložiště od společnosti Microsoft
– Podpora služby Microsoft OneDrive
– Podpora databází SQL Server, které jsou hostované ve službě Amazon RDS

• Aktualizace součástí třetích stran

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.0.1 MP2

Verze 14.0.1 MP1

Cloudové funkce

• Posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection: Aplikace Symantec Endpoint Protection zajišťuje
izolaci aplikací. Izolace aplikace chrání uživatele před škodlivými makry v systému Microsoft Office, nebezpečnými
soubory PDF a moduly plug-in prohlížečů se zranitelnými místy. Díky funkci izolace jsou aplikace chráněny před
přepsáním jinými aplikacemi, které používají stejný prostředek. Infikovaná záložka prohlížeče může například využívat
stejnou paměť jako jiná záložka. Jedna infikovaná záložka může infikovat záložky v dalších prohlížečích. Posílení
zabezpečení pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje sadu zásad, pomocí nichž můžete aplikace
izolovat. Ty pak budou běžet v chráněném prostředí.

Funkce ochrany

• Přesměrování přenosů služby WSS: Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje vzdáleným uživatelům
zabezpečení webu připojením klienta ke službě WSS (Web Security Service), když trasa přes podnikovou síť není
možná nebo praktická. Přesměrování přenosů služby WSS (WTR) přesměruje přenosy z koncového bodu do služeb
WSS/CASB, takže není třeba instalovat samostatného klienta. Zavedete je jednou a spravujete je centrálně, čímž se
sníží náklady na správu a omezí konflikty mezi agenty. Tato funkce umožňuje aplikaci Symantec Endpoint Protection
rychle povolit připojení ke cloudovým službám s minimálním přerušením pro uživatele.

• Možnost testovat nový obsah modulu a definice před jejich vydáním: Aplikace Symantec Endpoint Protection
obsahuje několik modulů obsahu, které provádějí části jejích funkcí. Společnost Symantec poskytuje speciální server,
který umožňuje stáhnout a otestovat obsah modulů, předtím než uvedete obsah do pracovního prostředí. Aktualizace
modulů jsou vydány na serveru EAS dva týdny před jejich vydáním po fázích na serveru aktualizace LiveUpdate.
Společnost Symantec poskytuje aktualizace modulů pomocí běžné konfigurace aktualizace LiveUpdate. V zásadě
nastavení aktualizace LiveUpdate můžete nalézt možnost použití serveru předčasného vydání aktualizace LiveUpdate
společnosti Symantec.

• Možnost uzamčení verze modulu: Zásada obsahu aktualizace LiveUpdate nyní obsahuje možnost vrácení starší
verze modulu, přičemž budete dále přijímat nejnovější obsah, který odpovídá danému modulu. V zásadě obsahu
aktualizace LiveUpdate klikněte v části Nastavení pro Windows na možnosti Definice zabezpečení > Vybrat
verzi modulu > Upravit. Klienti, kteří jsou uzamčeni pro konkrétní verzi modulu, přijímají pouze obsah aktualizace
LiveUpdate, který odpovídá dané verzi modulu.

Funkce serveru pro správu

Na oznámení domovské stránky aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se odkaz Novinky změnil na
Nejnovější výstrahy. U přidružené ikony ve tvaru zvonu je nyní zobrazena červená tečka, která udává nové zprávy.
Po kliknutí na Nejnovější výstrahy si můžete přečíst novinky nebo výstrahy týkající se aplikace Symantec Endpoint
Protection.

Systémové požadavky
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Byla přidána následující podpora:

• Upgrade součástí třetích stran, včetně sady Java SE Development Kit 8, zlib a Commons-Jelly
• Webová konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager: Mozilla Firefox 5.x až 57.x, Google Chrome 63.0.x

Příkazy rozhraní REST API

Dokumentace k rozhraní REST API aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je nyní k dispozici v následujících
umístěních:

• http://apidocs.symantec.com/home/saep/ – k tomuto umístění můžete získat přístup v nápovědě cloudového portálu
kliknutím na poslední ikonu ve spodní části řídicího panelu. Poznámka: Pokud je aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager zaregistrovaná v cloudovém portálu, použití příkazů rozhraní REST API ke správě toho, co
spravuje cloudový portál, není podporováno.

• Na serveru Symantec Endpoint Protection Manager na následující adrese, kde SEPM-IP je adresa IP serveru
Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html.

Odebrané a nepodporované funkce

• Konec podpory aplikace Network Access Control: Dne 5. listopadu 2017 společnost Symantec ukončila technickou
podporu aktualizace obsahu pro zákazníky s aktuální základní údržbou nebo základní podporou, a to u aplikace
Symantec Network Access Control, Symantec Network Access Control Starter Edition a modulu vynucení aplikace
Symantec Network Access Control se zařízením řady 6100. Integrita hostitele již byla do aplikace Symantec Endpoint
Protection integrována.

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.0.1 MP1

Verze 14.0.1 / 14.1

Verze 14.01 se týká klienta, verze 14.1 se týká aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Jaký je rozdíl mezi verzemi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.0.1 a 14.1?

Symantec Endpoint Protection 14.0.1 je další verze po verzi 14 MP2 a obsahuje vylepšení pro klienty aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager i Symantec Endpoint Protection. Verze 14.0.1 také obsahuje součásti pro připojení a
správu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager z nového cloudového portálu, který je součástí následné verze
14.1. Verze 14.1 bude vydána přibližně ve stejnou dobu jako verze 14.0.1. Aplikace Symantec Endpoint Protection
14.1 zahrnuje cloudový portál, aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 a klienty 14.0.1. Funkce aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager a klientů se nemění a uživatelské rozhraní pro obě součásti je stále označeno
jako 14.0.1. Není nutné upgradovat na nový server pro správu 14.1 nebo nové klienty 14.1. Cloudový portál verze
14.1 umožňuje spravovat klienty aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a obsahuje některé další funkce,
které aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemá. Pokud se nezaregistrujete na cloudovém portálu, budete
klientské počítače nadále spravovat zcela z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud se chcete připojit ke
cloudovému portálu, zaregistrujte doménu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 na cloudovém portálu
14.1.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.0.1 (14 RU1)

Přehled nových cloudových funkcí dostupných od tohoto vydání naleznete zde:

Prohlídka produktu Endpoint Protection 14.1

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14.0.1

Verze 14 MP2

• Upgrady součástí třetích stran

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14 MP2

Verze 14 MP1
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NOTE

Pokud spouštíte verzi 14 MP1 (14.0.2332.0100), NEPROVÁDĚJTE upgrade na verzi 14 MP1 Refresh Build
(14.0.2349.0100). Obě verze jsou považovány za aktuální. Upgrade z verze 14 MP1 na verzi 14 MP1 Refresh
Build (14.0.2349.0100) NENÍ podporován. Změna kódu ve verzi 14 MP1 Refresh Build, která řeší následující
problém, bude zahrnuta do budoucího vydání verze 14:

Použití pouze koncového zpětného lomítka u proměnné prefixu Výjimka v aplikaci SEP 14 MP1 způsobí chybu
souboru ccSvcHst.exe.

• Podpora systému Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.
• Aktualizace součástí třetích stran, včetně PHP, Java a Apache Tomcat.
• Byly odstraněny problémy se styly a formátováním v uživatelském rozhraní aplikace Symantec Endpoint Protection

Manager.

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14 MP1

Verze 14

• Vylepšená ochrana:
– Definice virů v cloudu (inteligentní cloudová služba zjišťování hrozeb)
– Pokročilé strojové učení (AML) na koncovém bodě pro zlepšení statických zjištění
– Posílení zabezpečení operačního systému (základní ochrana před neoprávněným využitím)
– Emulátor pro komprimovaný malware
– Stahování oprav zabezpečení klientů pro systém Windows prostřednictvím služby LiveUpdate

• Používání a škálování:
– Nové uživatelské rozhraní
– Vlastní plán replikace
– Maska podsítě pro explicitní poskytovatele aktualizací skupiny
– Oznámení v produktu
– Reference k rozhraní REST API

• Podpora různých platforem:
– Řízení zařízení (klient pro systém Mac)
– Automatický upgrade (klient pro systém Mac)

Systémové požadavky

Úplný seznam systémových požadavků naleznete v tématu Systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint
Protection 14.

• Symantec Endpoint Protection Manager:
– Byla přidána podpora systému Windows Server 2016.

• Klient se systémem Windows:
– Byla přidána podpora systému Windows 10 Anniversary Update.

• Klient se systémem Linux:
– Byla přidána podpora systému Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 a 7.2 (podpora předkompilovaných binárních

souborů).
– Byla přidána podpora systému Oracle Linux (OEL) 6U5.

• Klient se systémem Mac:
– Byla přidána podpora systému macOS 10.12 (Sierra).

• Databáze:
– Byla přidána podpora systému SQL Server 2014 SP2.

• Prohlížeče podporované webovou konzolí a nápovědou aplikace Symantec Endpoint Protection Manager:
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– Microsoft Edge
– Mozilla Firefox 5.x až 49.0.1
– Google Chrome do verze 54.0.x

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) 14

Nové opravy a verze součástí v aplikaci Endpoint Protection 14

Známé problémy a řešení pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Položky uvedené v této části se týkají této verze aplikace Symantec Endpoint Protection.

Table 1: Problémy s upgradem

Problém Popis a řešení

Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager ve vnitřní síti stahuje starý
obsah systému CIDS (Client Intrusion
Detection System) do nových klientů,
protože aktualizace LiveUpdate během
upgradu [14.3 RU1] neběží.

Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 14.3 RU1 nemůže získat
přístup k internetu nebo serveru LUA (LiveUpdate Administrator), zachová v mezipaměti
starý, nekompatibilní obsah. Tento starý obsah se obvykle doručuje do nových klientů. Pokud
chcete aktualizovat obsah v mezipaměti serveru pro správu, ručně stáhněte certifikované
definice virů a soubory .jdb systému CIDS. [SEP-69125]
Pokud chcete zajistit, aby noví klienti nedostávaly starý obsah, nainstalujte ručně soubor .jdb
systému CIDS do aplikace SEPM předtím, než provedete instalaci nových klientů nebo
upgrade starých klientů.
Stažení souborů JDB pro aktualizaci definic pro aplikaci Endpoint Protection Manager

Když je karta síťového rozhraní
zakázána [14.3 RU1], nelze se
přihlásit k aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM)

Pokud se po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemůžete přihlásit ke
konzoli a zobrazí se následující chybová zpráva:
Neočekávaná chyba serveru
K tomuto problému může dojít, pokud je při instalaci aplikace SEPM zakázána karta síťového
rozhraní počítače, což zabraňuje vygenerování certifikátu serveru. [SEP-67040]
Pokud chcete zjistit, zda byla aplikace SEPM nainstalován se zakázanou kartou síťového
rozhraní, podívejte se na certifikát serveru.
Neočekávaná chyba serveru při přihlášení aplikace SEPM, pokud byla nainstalována na
server bez povolené síťové karty

Když odinstalujete aplikaci SEPM a
použijete možnost odebrání výchozí
databáze a ponechání instance
SQL Server Express, zobrazí se
následující chyba: „Při pokusu o
připojení k databázovému
serveru došlo k chybě “ [14.3
RU1]

Pokud odinstalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a vyberete možnost
Odstranit pouze databázi a ponechat instanci serveru SQL Server Express instance
nainstalovanou s aplikací SEPM, může se zobrazit následující chyba: „Při pokusu o
připojení k databázovému serveru došlo k chybě “. K tomuto problému
dochází po přidání přihlašovacích údajů pro výchozí uživatelské DBA a může souviset s
uživatelskými oprávněními. [SEP-68670]
Pokud chcete tento problém vyřešit, proveďte odinstalaci spuštěním souboru setup.exe
aplikace SEPM a během odinstalace klikněte na tlačítko Odstranit pouze databázi a
ponechat instanci serveru SQL Server Express instance nainstalovanou s aplikací
SEPM.
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Problém Popis a řešení

Upgrade serveru SQL Server z verze
2017 na verzi 2019 se nezdaří s
povoleným režimem FIPS [14.3]

Může se zobrazit chyba: „Došlo k následující chybě. Při instalaci rozšiřující funkce došlo
k chybě s chybovou zprávou: Vytvoření AppContainer se nezdařilo s chybovou zprávou
NONE, state. Tato implementace není součástí ověřených kryptografických algoritmů FIPS
na platformě Windows.“ K tomu dochází, pokud máte aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager 14.3 s podporou FIPS a upgradujete z Microsoft SQL Server 2017 na 2019.
[SEP-61473]
Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte FIPS na úrovni operačního systému:

1. Ve složce C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Administrative Tools klikněte na možnost Místní zásady zabezpečení
> Místní zásady > Možnosti zabezpečení a deaktivujte možnost Systémová
kryptografie: Používat algoritmy kompatibilní s FIPS k šifrování, hashování a
podepisování

2. Upgrade SQL Serveru z verze 2017 na verzi 2019.
3. Po úspěšném upgradu SQL Serveru znovu povolte FIPS.

Upgrade SQL z verze 2017 na 2019 se nezdaří s povoleným režimem FIPS
Vlastní názvy mohou během upgradu
na verzi 14.2 nebo novější zabránit
dokončení upgradu zásad brány firewall

V případě upgradu na aplikaci Symantec Endpoint Protection verze 14.2 nebo novější
nemohou zásady brány firewall při změně některých výchozích názvů řádně reagovat na
změny IPv6. Výchozím názvem je myšlen název výchozích zásad a výchozích pravidel.
Pokud během upgradu nedojde k aktualizaci pravidel, možnosti IPv6 se nezobrazí. Na
pravidla nově vytvořená po upgradu se tento problém nevztahuje.
Pokud to bude možné, vraťte veškeré upravené názvy zpět do výchozí podoby. V opačném
případě se ujistěte, že žádná vlastní pravidla, která přidáte do výchozí zásady, nebudou
žádným způsobem blokovat komunikaci IPv6. To samé platí pro nově přidané zásady
a pravidla.
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Table 2: Problémy s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager

Problém Popis a řešení

Některé události EDR se v klientovi
[14.3 RU1] nezobrazují.

Klient aplikace Symantec Endpoint Protection musí používat systém Windows 10 build
14393 nebo novější ke shromažďování trasování událostí Symantec EDR pro události pro
Windows (ETW). [SEP-67175]

Funkce Přesměrování síťového
provozu má určitá omezení [14.3 RU1].

• Služba Symantec Web Security Service je doručována v protokolu IPv4 a nikoli v
protokolu IPv6. [SEP-68700]

• Metoda přesměrování tunelu:
– Běží pouze v systému Windows 10 x64 verze 1703 a novější (kanál pro půlroční

údržbu). Tato metoda nepodporuje žádné jiné operační systémy Windows nebo
klienta se systémem Mac. [SEP-67927]

– Nepodporuje 64bitová zařízení s podporou HVCI systému Windows 10. [SEP-67648]
– Přesměruje odchozí provoz z klienta aplikace Symantec Endpoint Protection do

služby WSS dříve, než bude vyhodnocen pomocí brány firewall klienta nebo pravidel
pro hodnocení adres URL. Místo toho bude tento provoz vyhodnocen na základě
pravidel brány firewall služby WSS a pravidel adresy URL. Pokud například pravidlo
brány firewall klienta aplikace SEP zablokuje web google.com a pravidlo služby
WSS web google.com povolí, klient uživatelům přístup na web google.com umožní.
Příchozí místní provoz do klienta bude stále zpracováván bránou firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection. [SEP-67488]

– Portál Captive služby WSS není k dispozici pro metodu využívající tunelu a klient
ignoruje přihlašovací údaje výzvy. V budoucí verzi ověřování SAML v agentovi služby
WSS nahradí portál Captive a bude k dispozici v klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection.

– Pokud se klientský počítač připojí ke službě WSS pomocí metody využívající tunelu
a hostuje virtuální počítače, musí každý uživatel typu Host nainstalovat certifikát SSL,
který je k dispozici na portálu WSS.

– Provoz pro místní sítě, jako je domácí adresář nebo ověřování služby Active Directory,
není přesměrován.

– Není kompatibilní s Microsoft DirectAccess VPN.
Metoda využívající tunelu je v současné době považována za beta funkci.

Duplicitní položky registrace agenta po
upgradu z verze 14.2.x na verzi 14.3
MP1 a novější [14.3 RU1]

Upgrade klientů aplikace Symantec Endpoint Protection z verze 14.2.x na verzi 14.3 MP1 a
novější vytvoří duplicitní položky registrace agenta těchto klientů na stránce Klienti v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager.
Není zde žádný funkční dopad, takže můžete pokračovat v práci s novými položkami pro
klienty verze 14.3 RU1. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odebere starší
položky agenta.

Pokud používáte možnost hybridní
správy, servery proxy nebo obvodovou
bránu firewall, povolte adresy URL v
aplikaci Symantec Endpoint Security
[14.3].

V důsledku akvizice produktu Symantec Enterprise Security společností Broadcom se ve
verzi 14.2.2.1 změnily adresy URL ke komunikaci mezi klientem a cloudem. [CDM-42467]
Klienty je nutné upgradovat na verzi sestavení 14.2.5569.2100 nebo novější v následující
situaci
• Používáte produkt Symantec Endpoint Security ke správě svých klientů a zásad, když

jsou vaše místní domény Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrované v
cloudové konzoli.

• Používáte servery proxy.
Povolíte adresy URL v agentech, kteří jsou buď plně spravovaní v cloudu, nebo hybridně
spravovaní, povolíte server proxy nebo obvodovou bránu firewall.
Viz: Adresy URL, které povolují připojení aplikací SEP a SES k serverům společnosti
Symantec
Viz část Upgrade agentů Symantec s cloudovou správou na verzi 14.2 RU2 MP1 a novější.
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Problém Popis a řešení

Vzdálená konzole aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager již
nepodporuje 32bitovou platformu
Windows [14.3]

Ve verzi 14.3 a novějších se nelze přihlásit k vzdálené konzoli aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager, pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows. Prostředí Oracle
Java SE Runtime Environment již nepodporuje 32bitové verze systému Microsoft Windows.
[SEP-61106]
Pokud se zobrazí následující zpráva, přihlaste se k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager z místního počítače:
„Tato verze programu C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection
Manager Console\bin\javaw.exe není kompatibilní s verzí systému Windows, kterou
používáte. Zkontrolujte informace o systému počítače a obraťte se na vydavatele softwaru.“

Při instalaci aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager [14.3]
se zobrazí chyba „Instalace modulu
Microsoft Visual C++ Runtime se
nezdařila“

Při instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v systému Windows 2012 R2
se může zobrazit následující chyba: „Nepodařilo se nainstalovat modul Microsoft Visual C++
Runtime“ [SEP-60396]
Chcete-li tento problém vyřešit, aktivujte systém Windows a nainstalujte aktualizace systému
Windows. Aktualizace Windows nainstaluje balíček Visual C++ 2017 Redistributable, což je
předpokladem k instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 v systému
Windows 2012 R2.

Nelze povolit TLS 1.1 a TLS 1.2 jako
výchozí zabezpečovací protokoly ve
WinHTTP v systému Windows [14.3]

Po upgradu nebo instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 14.3, která
je zaregistrovaná do cloudové konzole, již server pro správu nenahrává úspěšně protokoly
do cloudu. V souboru uploader.log se může zobrazit následující chyba:
<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

Tento problém je způsoben chybějící aktualizací společnosti Microsoft, která poskytuje
podporu pro TLS 1.1 a 1.2.
Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci společnosti Microsoft: KB3140245.
Další informace najdete v části:
Nelze povolit TLS 1.1 a TLS 1.2 jako výchozí zabezpečovací protokoly ve WinHTTP v
systému Windows

Poté, co klient obdrží aktualizované
zásady ochrany proti hrozbám v
aplikaci Endpoint pro službu AD [14.2
RU1 MP1 a novější] se v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
stále zobrazuje zpráva „Zavedení
probíhá“.

Toto chování je běžné. Zásady aplikace Ochrana proti hrozbám v aplikaci Endpoint pro AD
3.3 jsou podporovány na straně klienta od verze 14.2 RU1 MP1.
Použijete zásady ochrany proti hrozbám v aplikaci Symantec Endpoint pro službu Active
Directory 3.3 na skupinu. Tato skupina obsahuje některé klienty, kteří používají aplikaci
Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 nebo starší. Tito klienti přijímají a používají zásady
podle očekávání, ale stav v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager stále zobrazuje
zprávu Zavedení probíhá.

Table 3: Problémy s klienty systému Windows, Mac a Linux

Problém Popis a řešení

Instalační balíček upgradu, který se
používá pro čistou instalaci, nainstaluje
výchozí sadu funkcí. [14.3 RU1 MP1 a
starší]

Pokud vytvoříte instalační balíček upgradu se zaškrtnutou možností Při aktualizaci
zachovat existující funkce klienta a použijete tento balíček k provedení čisté instalace, na
klientské zařízení se nainstaluje výchozí sada funkcí.
Pokud chcete nainstalovat vlastní sadu funkcí, musíte pro čistou instalaci vytvořit
samostatný instalační balíček.

Nesprávné zprávy v aplikaci Symantec
Agent týkající se protokolu instalačního
programu systému Linux. [14.3 RU1]

V některých případech instalační program agenta protokoluje nesprávné zprávy související s
neodpovídající verzí ovladače nebo požadovaným restartem.
Tyto zprávy nemají vliv na funkčnost agenta.

Na zařízení se systémem SuSe Linux
odstraní zypper při odstraňování balíčku
„at“ také balíčky klienta aplikace SEP se
systémem Linux. [14.3 RU1]

Na zařízení se systémem SuSe Linux příkaz 'zypper remove at' odebere balíčky klienta
aplikace SEP se systémem Linux, protože balíček ‚at‘ je přidán jako požadovaný závislý
balíček a příkazy zypper se automaticky pokusí odebrat balíčky klienta aplikace SEP ‚sdcss-
kmod‘ a ‚sdcss-sepagent‘ jako balíčky s nepoužívanými závislostmi.
Řešení: Pokud chcete balíček ‚at‘ odebrat, spusťte následující příkaz: rpm -e --nodeps at
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Problém Popis a řešení

Problém s upgradem v systému macOS
10.15 a novějším [verze 14.3 MP1]

V systému macOS 10.15 a novějším se funkci Instalovat aplikaci Symantec Endpoint
Protection do vzdálených počítačů v Průvodci zavedením klienta nepodaří upgradovat
klienta aplikace Symantec Endpoint Protection ze starších verzí na verzi 14.3 MP1.
Řešení: Použijte možnost Automatický upgrade aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager a proveďte upgrade klienta aplikace Symantec Endpoint Protection v
systému macOS 10.15 a novějším.

Instalace klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection 14.3 pro systém
Windows může selhat, pokud nejprve
nenainstalujete podporu SHA-2 [14.3]

Pokud používáte starší verze operačního systému (Windows 7 RTM nebo SP1,
Windows Server 2008 R2 nebo R2 SP1 nebo R2 SP2), je nutné mít na svých zařízeních
nainstalovanou podporu podepisování kódu SHA-2, abyste mohli instalovat aktualizace
systému Windows vydané od července 2019. Bez podpory SHA-2 se instalace
klienta systému Windows občas nezdaří. Instalace může selhat bez ohledu na to,
zda klienty instalujete poprvé nebo provádíte automatický upgrade z předchozí verze.
[SEP-61175/61403]
Chcete-li získat podporu podepisování kódu SHA-2 společnosti Microsoft, přečtěte si
následující informace:
Požadavky na podporu podepisování kódu SHA-2 od roku 2019 pro Windows a WSUS
Instalace klienta Symantec Endpoint Protection 14.3 pro systém Windows může selhat,
pokud není nainstalována podpora SHA-2

Klient Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows při instalaci v
systému Windows 10 1803 s povolenou
technologií UWF [14.3] se nespouští

Pokud je klient Symantec Endpoint Protection spuštěn v 32bitovém operačním systému
Windows 10 RS4 1803, když je povolena technologie UWF (Unified Write Filter) a používá
se k ochraně jednotky, na které je nainstalován klient systému Windows, nepracuje klient
správně. Tento operační systém Windows obsahuje závadu UWF, která brání spuštění
klienta systému Windows.
Chcete-li tento problém vyřešit:
• Proveďte upgrade na jinou verzi operačního systému, která neobsahuje vadu.
• Zakažte UWF. Další informace: Aplikace Endpoint Protection nefunguje správně, když je

nainstalovaná v systému Windows 10 1803 s povolenou technologií UWF

Klienti pro systém Mac, kteří povolují
přesměrování přenosů služby WSS,
nerespektují uživatelské nastavení
proxy pro službu LiveUpdate [14.2 RU1
MP1 a novější]

Své spravované klienty systému Mac jste nakonfigurovali pro aplikaci Symantec Endpoint
Protection 14.2 RU1 MP1 nebo novější tak, aby používali uživatelské nastavení proxy
pro službu LiveUpdate pomocí možnosti Nastavení externí komunikace. Po povolení
přesměrování přenosů služby WSS (WTR) pro své klienty systému Mac pomocí zásad
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nicméně zjistíte, že přenos služby
LiveUpdate nadále nerespektuje vaše uživatelské nastavení proxy. Místo toho se služba
LiveUpdate pokouší o přímé připojení.
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte pouze uživatelské nastavení serveru proxy pro
službu LiveUpdate při zakázaném přesměrování přenosů služby WSS.

Prohlížeč Microsoft Edge neočekávaně
umožňuje stahovat soubory PDF při
povoleném posílení zabezpečení [verze
14.2 RU1 MP1 a novější]

Při použití prohlížeče Microsoft Edge můžete v klientovi Symantec Endpoint Protection
s povoleným posílením zabezpečení neočekávaně stahovat soubory PDF. Při používání
ostatních prohlížečů funguje prevence stahování souborů PDF očekávaným způsobem.
Oprava tohoto problému bude k dispozici v další verzi.

V souvislosti nedávným oznámením společnosti Broadcom, že se společnost Symantec Enterprise Protection oficiálně
připojila k společnosti Broadcom, společnost Symantec provedla migraci dokumentace na portál Broadcom Symantec
Security Tech Docs Portal.

Pokud hledáte dokumentaci produktu Endpoint Protection, klikněte na kartu Symantec Security Software a potom na
tlačítko Endpoint Security and Management > Endpoint Protection.
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Table 4: Problémy s dokumentací

Problém Popis a řešení

Články s postupy vypršely. Články s postupy, které tvořily duplicitní témata v nápovědě aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager, byly znovu publikovány na webu Endpoint Protection a nyní mají jinou
adresu URL.
Chcete-li článek vyhledat, použijte vyhledávací pole.

Soubory PDF Společnost Symantec zveřejnila všechny soubory PDF v článcích DOC. Platnost těchto
stránek vypršela.
Chcete-li najít nejnovější verzi souboru PDF, přejděte na stránku Související dokumenty. V
budoucnu bude společnost Broadcom přidávat starší soubory PDF a přeložené soubory PDF.

Vyřešené problémy naleznete v tématu:

Nové opravy a součásti pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1

Nové opravy a součásti pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1

Nové opravy a součásti pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1

Nové opravy a součásti pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3

Systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection
(SEP) 14.3 RU1 MP1
Obecně jsou požadavky na systém následující aplikace stejné jako požadavky na operační systémy, ve kterých jsou tyto
aplikace podporovány.

NOTE
Starší verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemusí být schopna správně spravovat klienta s
novější verzí. Mohou nastat problémy s aktualizacemi obsahu a správou klienta. Například aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager 14.0.1 nebo starší nemůže správně poskytovat klientovi verze 14.2 jeho zástupné
názvy specifické pro danou verzi. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro verze starší než 14 MP2
nemůže správně poskytovat klientům s verzí novější než 14.0.1 jejich zástupné názvy specifické pro danou
verzi.

Následující tabulky obsahují požadavky na software a hardware pro aplikaci Symantec Endpoint Protection.
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Table 5: Systémové požadavky softwaruSymantec Endpoint Protection Manager (SEPM)

Součást Požadavky

Operační systém • Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Note: Operační systémy pro stolní počítače nejsou podporovány.

Note: Edice Windows Server Core není podporována ve verzi 14.2x a starších.

Webový prohlížeč Pro přístup k webové konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a zobrazení nápovědy
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jsou podporovány následující prohlížeče:
• Prohlížeč Microsoft Edge na základě prohlížeče Chromium (verze 14.3 a novější)
• Microsoft Edge

Poznámka: 32bitová verze systému Windows 10 nepodporuje v prohlížeči Edge přístup k webové
konzole.

• Microsoft Internet Explorer 11 (verze 14.2.x a starší)
• Mozilla Firefox 5.x do verze 83
• Google Chrome 87

Databáze Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zahrnuje výchozí databázi:
• Microsoft SQL Server Express 2014 (pro Windows Server 2008 R2)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Vestavěná databáze Sybase (pouze verze 14.3 MP.x a starší)
Místo toho můžete použít databázi z jedné z následujících verzí serveru 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, RTM, SP1, SP2
• SQL Server 2017 RTM
• SQL Server 2019 RTM (verze 14.3 a novější)

Note: Podporovány jsou databáze SQL Server hostované ve službě Amazon RDS (od verze 14.0.1
MP2).

Note: Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection využívá databázi SQL Server a vaše prostředí
využívá pouze protokol TLS 1.2, ověřte, zda SQL Server podporuje protokol TLS 1.2. Možná budete
muset použít opravu systému SQL Server. Toto doporučení se vztahuje na SQL Server 2008, 2012, a
2014. Bez opravy systému SQL Server pro účely podpory protokolu TLS 1.2 může dojít k problémům
při provádění upgradu z aplikace Symantec Endpoint Protection verze 12.1 na verzi 14.

Note: Podpora TLS 1.2 pro Microsoft SQL Server

Ostatní požadavky na
prostředí

V sítích, kde se používá pouze protokol IPv6, musí být také nainstalován a deaktivován zásobník
IPv4. Pokud je zásobník IPv4 odinstalován, nebude aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
fungovat.
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Table 6: Hardwarové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Součást Požadavky

Procesor Minimálně procesor Intel Pentium Dual-Core nebo obdobný, doporučen alespoň osmijádrový procesor

Note: Procesory Intel Itanium IA-64 podporovány nejsou.

Fyzická paměť RAM Minimálně 2 GB volné paměti RAM, doporučeno 8 GB nebo více

Note: V závislosti na požadavcích ostatních již nainstalovaných aplikací na paměť RAM může server
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžadovat dodatečnou volnou paměť RAM. Pokud je
na serveru aplikace Symantec Endpoint Protection Manager například nainstalován systém Microsoft
SQL Server, mělo by být na serveru k dispozici minimálně 8 GB paměti.

Displej 1024 x 768 nebo více
Pevný disk v případě instalace
na systémovou jednotku

S místní databází SQL Server:
• Minimálně 40 GB volného místa (doporučeno 200 GB) pro server pro správu a databázi
Se vzdálenou databází serveru SQL Server:
• Minimálně 40 GB volného místa (doporučeno 100 GB) pro server pro správu
• Další volné místo na disku vzdáleného serveru pro databázi

Pevný disk v případě instalace
na alternativní jednotku:

S místní databází SQL Server:
• Minimálně 15 GB volného místa na systémové jednotce (doporučeno 100 GB)
• Minimálně 25 GB volného místa na instalační jednotce (doporučeno 100 GB)
Se vzdálenou databází serveru SQL Server:
• Minimálně 15 GB volného místa na systémové jednotce (doporučeno 100 GB)
• Minimálně 25 GB volného místa na instalační jednotce (doporučeno 100 GB)
• Další volné místo na disku vzdáleného serveru pro databázi

Ostatní Povolená karta síťového rozhraní

Pokud používáte databázi SQL Server, může být potřeba více volného místa na disku. Množství dalšího požadovaného
místa a jeho umístění závisí na jednotce používané serverem SQL Server, požadavcích na údržbu databáze a dalších
nastaveních databáze.
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Table 7: Požadavky na systém klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Windows

Součást Požadavky

Operační systém (stolní
počítač)

• Windows 7 (32bitová verze, 64bitová verze, RTM a SP1)
• Windows Embedded 7 Standard, POSReady a Enterprise (32bitová a 64bitová verze)
• Windows 8 (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows Embedded 8 Standard (32bitová a 64bitová verze)
• Windows 8.1 (32bitová verze, 64bitová verze), včetně funkce Windows To Go
• Windows 8.1, aktualizace z dubna 2014 (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows 8.1, aktualizace ze srpna 2014 (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro a Industry Enterprise (32bitová a 64bitová verze)
• Windows 10 (1507) (32bitová verze, 64bitová verze), včetně systému Windows 10 Enterprise 2015

LTSB
• Windows 10 November Update (1511) (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows 10 Anniversary Update (1607) (32bitová verze, 64bitová verze), včetně systému

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows 10 Creators Update (1703) (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows 10 Fall Creators Update (1709) (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows 10 April 2018 Update (1803) (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows 10, aktualizace z října 2018 (1809) (32bitová verze, 64bitová verze), včetně systému

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
• Windows 10, aktualizace z května 2019 (1903) (32bitová verze, 64bitová verze)
• Windows 10, aktualizace z listopadu 2019 (verze 1909) (32bitová verze, 64bitová verze) (verze

14.2 RU1 a novější)
• Windows 10 20H1 (Windows 10 verze 2004) (verze 14.3 a novější)
• Windows 10 20H2 (Windows 10 verze 2009) (od verze 14.3 RU1)

Operační systém (server) • Windows Server 2008 R2
• Windows Small Business Server 2011
• Windows Server 2012
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012 R2, aktualizace z dubna 2014
• Windows Server 2012 R2, aktualizace ze srpna 2014
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019
• Windows Server, verze 1803 (Server Core) (14.2 a novější)
• Windows Server, verze 1809 (Server Core)
• Windows Server, verze 1903 (Server Core) (14.2 RU1 a novější)
• Windows Server, verze 1909 (Server Core) (verze 14.2 RU1 a novější)
• Windows Server, verze 2004
• Windows Server, verze 20H2 (verze 14.3 RU1)
Seznam podporovaných operačních systémů pro předchozí releasy viz:
Kompatibilita systému Windows s klientem Endpoint Protection
Podpora Endpoint Protection pro aktualizace Windows 10 a Windows Server 2016 / Server 2019

Prevence narušení prohlížeče Podpora prevence narušení prohlížeče závisí na verzi systému zjištění narušení klienta (CIDS).
Viz téma Supported browsers for Browser Intrusion Prevention in Endpoint Protection (Podporované
prohlížeče pro prevenci narušení prohlížeče v aplikaci Endpoint Protection).
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Table 8: Požadavky na systém klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Windows

Součást Požadavky

Procesor (fyzické počítače) • 32bitový procesor: 2 GHz Intel Pentium 4 nebo ekvivalent (Intel Pentium 4 nebo ekvivalent)
• 64bitový procesor: 2 GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo ekvivalent

Note: Nejsou podporovány procesory Itanium.

Procesor (virtuální počítače) Minimálně jeden virtuální soket a jedno jádro na soket s frekvencí 1 GHz (doporučuje se jeden
virtuální soket a dvě jádra na soket s frekvencí 2 GHz)

Note: Je nutné povolit vyhrazení prostředků hypervisoru.

Fyzická paměť RAM 1 GB paměti (doporučeno 2 GB) nebo více, pokud to vyžaduje operační systém
Displej 800 x 600 nebo více
Pevný disk Požadavky na místo na disku závisí na typu instalovaného klienta, instalační jednotce a umístění dat

programu. Složka dat programu se obvykle nachází na systémové jednotce ve výchozím umístění C:
\ProgramData.
Bez ohledu na zvolenou instalační jednotku je vždy potřeba volné místo na systémové jednotce.

Note: Požadavky na prostor jsou založeny na souborových systémech NTFS. Další místo je potřeba
pro aktualizace obsahu a protokoly.

Table 9: Požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Windows na volné místo na pevném disku
v případě instalace na systémovou jednotku

Typ klienta Požadavky

Standardní klient V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
• 395 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:
• Systémová jednotka: 180 MB
• Alternativní instalační jednotka: 350 MB

Klient Embedded nebo VDI V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
• 245 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:
• Systémová jednotka: 180 MB
• Alternativní instalační jednotka: 200 MB

Klient vnitřní sítě V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
• 545 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:
• Systémová jednotka: 180 MB
• Alternativní instalační jednotka: 500 MB

* Během instalace je vyžadováno dalších 135 MB místa.
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Table 10: Požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Windows na volné místo na pevném disku
v případě instalace na alternativní jednotku

Typ klienta Požadavky

Standardní klient V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
• Systémová jednotka: 380 MB
• Alternativní instalační jednotka: 15 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:**
• Systémová jednotka: 30 MB
• Jednotka se složkou dat programu: 350 MB
• Alternativní instalační jednotka: 150 MB

Klient Embedded nebo VDI V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
• Systémová jednotka: 230 MB
• Alternativní instalační jednotka: 15 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:**
• Systémová jednotka: 30 MB
• Jednotka se složkou dat programu: 200 MB
• Alternativní instalační jednotka: 150 MB

Klient vnitřní sítě V případě umístění složky dat programu na systémové jednotce:
• Systémová jednotka: 530 MB
• Alternativní instalační jednotka: 15 MB*
V případě umístění složky dat programu na alternativní jednotce:**
• Systémová jednotka: 30 MB
• Jednotka se složkou dat programu: 500 MB
• Alternativní instalační jednotka: 150 MB

* Během instalace je vyžadováno dalších 135 MB místa.

** Pokud se složka dat programu nachází na alternativní instalační jednotce, připočítejte v celkovém součtu 15 MB
k jednotce se složkou dat programu. Instalační program však bude během instalace stále potřebovat 150 MB volného
místa na alternativní instalační jednotce.

Table 11: Systémové požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Windows Embedded

Součást Požadavky

Procesor Intel Pentium 1 GHz
Fyzická paměť RAM 256 MB

Note: Tato cifra je určena pro instalaci vloženého klienta Symantec Endpoint Protection. Pokud
současně implementujete dodatečné funkce z integrovaného řešení, jako je služba EDR, může být
zapotřebí více fyzické paměti RAM.

Pevný disk Klient Symantec Endpoint Protection Embedded a VDI vyžaduje následující množství volného místa
na pevném disku:
• V případě instalace na systémovou jednotku: 245 MB
• V případě instalace na alternativní jednotku: 230 MB na systémové jednotce a 15 MB na

alternativní jednotce
Během instalace je potřeba dalších 135 MB místa.
Tyto údaje předpokládají umístění složky dat programu na systémové jednotce. Podrobnější
informace a požadavky jiných typů klientů naleznete v požadavcích na systém klienta Symantec
Endpoint Protection pro systém Windows.
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Součást Požadavky

Operační systém Embedded • Windows Embedded Standard 7 (32bitová a 64bitová verze)
• Windows Embedded POSReady 7 (32bitová a 64bitová verze)
• Windows Embedded Enterprise 7 (32bitová a 64bitová verze)
• Windows Embedded 8 Standard (32bitová a 64bitová verze)
• Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32bitová a 64bitová verze)
• Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32bitová a 64bitová verze)
• Windows Embedded 8.1 Pro (32bitová a 64bitová verze)

Minimální požadované
součásti systému

• Správce filtrů (FltMgr.sys)
• Podpora sledování výkonu (pdh.dll)
• Instalační služba systému Windows

Šablony • Application Compatibility (výchozí)
• Digital Signage
• Industrial Automation
• IE, Media Player, RDP
• Set Top Box
• Thin Client
Šablona Minimum Configuration není podporována.
Sjednocený filtr zápisu (UWF) ani rozšířený filtr zápisu (EWF) nejsou podporovány. Doporučuje se,
aby souborový filtr zápisu (FBWF) byl nainstalován spolu s filtrem registru.

Table 12: Systémové požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac

Součást Požadavky

Procesor 64bitový procesor Intel Core 2 Duo nebo novější
Fyzická paměť RAM 2 GB paměti RAM
Pevný disk 1 GB pevného disku k dispozici pro instalaci
Displej 800 x 600
Operační systém • macOS 10.15 až 10.15.7

• macOS 11 (Big Sur) na procesoru Intel Core i5 a novějším
Seznam podporovaných operačních systémů u předchozích vydání najdete v tématu Kompatibilita
počítače Mac s klientem Endpoint Protection
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Table 13: Systémové požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux

Součást Požadavky

Hardware • Procesor Intel Pentium 4 (2 GHz) nebo novější
• 500 MB volné RAM (doporučeno 4 GB RAM)
• 2 GB volného místa na disku, pokud adresáře /var, /opt a /tmp sdílejí stejný souborový

systém nebo svazek
• 500 MB volného místa na disku vkaždém adresáři /var, /opt a /tmp, pokud jsou na různých

svazcích

Operační systémy Podporované operační systémy od verze 14.3 RU1:
• Amazon Linux 2
• CentOS 6, 7, 8
• 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
Podporované operační systémy pro verzi 14.3 MP1 a starší:
• Amazon Linux
• CentOS 6U3–6U9, 7–7U7, 8; 32bitová a 64bitová verze
• Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie; 32bitová a 64bitová verze
• Fedora 16, 17; 32bitová a 64bitová verze
• Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 6U8; 7, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2–6U9, 7–7U8, 8–8U2
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 – 11 SP4, 32bitová a 64bitová verze; 12, 12 SP1,

12 SP3, 64bitová verze
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 – 11 SP4, 32bitová a 64bitová verze; 12 SP3,

64bitová verze
• Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (od verze 14.3); 32bitová a 64bitová verze
Seznam podporovaných jader operačního systému pro předchozí verze naleznete v tématu List
of Linux Distributions and Kernels with Precompiled Auto-Protect Drivers/Modules for Symantec
Endpoint Protection for Linux 14.x (Seznam linuxových distribucí a jader s předkompilovanými
ovladači/moduly funkce Auto-Protect pro aplikaci Symantec Endpoint Protection pro Linux 14.x.

Grafická počítačová prostředí K zobrazení klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux můžete použít následující
grafická prostředí:
• KDE
• Gnome
• Unity
Aplikace Symantec Agent pro systém Linux verze 14.3 RU1 nemá grafické uživatelské rozhraní.
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Součást Požadavky

Další požadavky na prostředí
(verze 14.3 MP1 a starší)

• Glibc
Nejsou podporovány operační systémy, které používají knihovnu glibc verze 2.6 nebo starší.

• net-tools nebo iproute2
Aplikace Symantec Endpoint Protection používá jeden z těchto nástrojů podle toho, který je již
nainstalován v počítači.

• OpenSSL 1.0.2k-fips a novější
• Vývojářské nástroje

Funkce automatické kompilace a ruční kompilace modulu jádra funkce Auto-Protect vyžadují
instalaci určitých nástrojů pro vývojáře. Mezi tyto vývojářské nástroje patří gcc, zdrojový kód jádra
a hlavičkové soubory. Podrobné informace o tom, co a jak je třeba instalovat pro konkrétní verze
systému Linux, naleznete v dokumentu:
Manually compile Auto-Protect kernel modules for Endpoint Protection for Linux (Ruční kompilace
modulů jádra funkce Auto-Protect aplikace Endpoint Protection pro systémy Linux)

• Závislé balíčky i686 na 64bitových počítačích
Řada spustitelných souborů v klientovi pro systém Linux jsou 32bitové programy. U 64bitových
počítačů je třeba před instalací klienta pro systém Linux nainstalovat závislé balíčky i686.
Pokud jste závislé balíky i686 ještě nenainstalovali, můžete tak učinit z příkazového řádku. Tato
instalace vyžaduje oprávnění superuživatele, jak ukazují následující příkazy sudo:
– Distribuce založené na systému Red Hat: sudo yum install glibc.i686 libgcc.i686

libX11.i686 libnsl.i686
– Distribuce založené na systému Debian: sudo apt-get install ia32-libs
– Distribuce založené na systému Ubuntu:

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

Prodejní verze, poznámky, nové opravy a systémové požadavky pro aplikaci Endpoint Security a všechny verze aplikace
Endpoint Protection

Požadavky na internacionalizaci
Na instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager do jiného prostředí s jiným jazykem než je anglický jazyk
nebo smíšeného jazykové prostředí se vztahují omezení.
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Table 14: Požadavky na internacionalizaci

Součást Požadavky

Názvy počítačů,
názvy serverů a
názvy pracovních
skupin

Jiné než anglické znaky jsou podporovány s následujícími omezeními:
• Síťový audit nemusí fungovat u hostitelů nebo uživatelů používajících dvoubajtovou znakovou sadu nebo

znakovou sadu high-ASCII.
• Názvy používající dvoubajtovou znakovou sadu nebo znakovou sadu high-ASCII nemusí být v konzole

aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo v uživatelském rozhraní klienta zobrazovány správně.
• Názvy hostitelů používající dvoubajtovou znakovou sadu nebo znakovou sadu high-ASCII nesmí být delší,

než systém NetBIOS dovoluje. Pokud je název hostitele delší než dovoluje protokol NetBIOS, nezobrazí se
v konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager domovská stránka, stránka Monitory a Hlášení.

Anglické znaky Anglické znaky jsou vyžadovány v následujících situacích:
• Zavedení klientského balíku do vzdáleného počítače.
• Definujte složku s daty serveru v průvodci konfigurací serveru pro správu.
• Definujte instalační cestu pro Symantec Endpoint Protection Manager.
• Definujte oprávnění při zavádění klienta na vzdáleném počítači.
• Definujte název skupiny.

Pro skupiny s názvy obsahujícími neanglické znaky je možné vytvořit balík klienta. Nemusí se vám podařit
zavést balík klienta pomocí Průvodce odesílaným zaváděním, pokud název skupiny obsahuje neanglické
znaky.

• Odeslání neanglických znaků do klientských počítačů.
Některé neanglické znaky generované na straně serveru nemusí být v uživatelském rozhraní klienta
zobrazeny správně.
Název umístění používající dvoubajtovou znakovou sadu se například nezobrazí správně na klientských
počítačích, jejichž názvy používají jinou znakovou sadu.

Dialog Informace
o uživateli na
klientském počítači

Nepoužívejte dvoubajtovou znakovou sadu ani znakovou sadu high-ASCII při poskytování zpětné vazby pomocí
dialogového okna Informace o uživateli na klientském počítači po instalaci exportovaného balíčku.
Sběr informací o uživateli

Průvodce aktivací
licence

V následujících polích nepoužívejte dvoubajtové znaky:
• Jméno
• Příjmení
• Název společnosti
• Město
• Okres
Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Nejaktuálnější informace o požadavcích na systém naleznete zde: Release notes, new fixes, and system requirements for
all versions of Endpoint Protection (Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace
Endpoint Protection)

Podporované virtualizační instalace a produkty
Aplikaci Symantec Endpoint Protection lze nainstalovat v podporovaných operačních systémech spuštěných ve virtuálních
prostředích. Aplikaci Symantec Endpoint Protection nainstalujte v hostovaném operačním systému, nikoli hostitelském.

Následující virtualizační produkty podporují Symantec Endpoint Protection Manager, konzoli a klientský software
Symantec Endpoint Protection pro systém Windows a Linux:
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• Microsoft Azure
• Amazon WorkSpaces
• VMware WS 5.0 (pracovní stanice) nebo novější
• VMware GSX 3.2 (podnik) nebo novější
• VMware ESX 2.5 (pracovní stanice) nebo novější
• 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 (od verze 14.0.1)
• VMware ESXi 6.5 (od verze 14.0.1)
• VMware ESXi 6.5U1 (od verze 14.2)
• VMware ESXi 6.5U2 (od verze 14.2)
• VMware ESXi 6.7 (od verze 14.2)
• Microsoft Virtual Server 2005
• Windows Server 2008 Hyper-V
• Windows Server 2012 Hyper-V
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Windows Server 2016 Hyper-V (od verze 14.2. MP1)
• Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition (od verze 14.2 MP1)
• Citrix XenServer 5.6 nebo novější
• Virtual Box od společnosti Oracle

Aplikace Symantec Endpoint Protection zahrnuje mnoho funkcí pro zlepšení výkonu ve virtuálních prostředích.

Použití aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ve virtuálních infrastrukturách

Náhodné spouštění prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače ve virtuálních prostředích v klientech se systémem
Windows

Nejaktuálnější informace o požadavcích na systém naleznete v článku: Release Notes and System Requirements for
all versions of Symantec Endpoint Protection (Poznámky k verzi a systémové požadavky pro všechny verze aplikace
Symantec Endpoint Protection)

Informace o typech a verzích vydání aplikace Endpoint Protection
V rozhraní produktu nebo dokumentaci k produktu Symantec Endpoint Protection (SEP) se můžete setkat s odkazy na
verzi Release Update nebo Maintenance Patch. V případě prodejní verze se může zobrazit číslo se třemi desetinnými
místy, například 12.1.6.8 nebo 14.0.1.0. Chcete získat další informace o tom, co tyto pojmy znamenají, jak se vztahují k
číslu prodejní verze a jak funguje správa verzí aplikace Symantec Endpoint Protection.

Definice terminologie vydání

• Hlavní vydání
Hlavní vydání představuje nové vydání softwarového produktu, ve kterém jsou obsaženy všechny aktualizace od
posledního hlavního vydání. Hlavní vydání také poskytuje další vylepšení softwaru, jako jsou změny architektury,
změny hlavních funkcí nebo podpora nové platformy nebo operačního systému. Hlavní vydání obvykle vyžaduje novou
instalaci, avšak ne ve všech případech.
Při čtení zleva doprava čísla nalevo od první desetinné tečky obvykle značí verzi hlavního vydání.

• Dílčí vydání
Dílčí vydání aktualizuje předchozí hlavní vydání. Aktualizace obsahuje všechny předchozí aktualizace od posledního
hlavního vydání. Dílčí verze je připojena k hlavní verzi a může také obsahovat nové funkce nebo podporu nové
platformy či operačního systému.
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Při čtení zleva doprava čísla mezi první a druhou desetinnou tečkou obvykle značí verzi dílčího vydání.
• Release Update (aktualizace vydání)

Verze Release Update kromě oprav poskytuje nízko rizikové nové funkce nebo podporu dalších platforem a následuje
po hlavním nebo dílčím vydání.
Při čtení zleva doprava čísla mezi druhou a třetí desetinnou tečkou obvykle značí verzi Release Update.

• Maintenance Patch (oprava pro potřeby údržby)
Verze Maintenance Patch poskytuje adaptivní, nápravnou a zdokonalující nízko rizikovou údržbu hlavního a dílčího
vydání. Verze Maintenance Patch se někdy také nazývá Maintenance Pack (sada pro potřeby údržby).
Při čtení zleva doprava čísla napravo od třetí desetinné tečky obvykle značí verzi Maintenance Patch.

Příklad verze vydání 12.1.6.8:

• Číslo 12 představuje verzi hlavního vydání.
• Číslo 1 představuje verzi dílčího vydání.
• Číslo 6 představuje verzi Release Update.
• Číslo 8 představuje verzi Maintenance Patch.

Občas se můžete setkat s verzemi vydání, které jsou vyjádřeny pomocí zkratek RU (Release Update) nebo MP
(Maintenance Patch). Například se můžete setkat s odkazy na verzi 12.1 RU6 MP8, případně častěji na verzi 12.1.6 MP8.
Obě verze se shodují s verzí 12.1.6.8.

NOTE

Verze vydání produktu se může lišit od verze sestavení produktu, která se nachází v uživatelském rozhraní
produktu. Seznam verzí sestavení a jejich porovnání s verzemi vydání naleznete v tomto článku:

Vydané verze aplikace Symantec Endpoint Protection

Jakým způsobem společnost Symantec vydává aktualizace aplikace Symantec Endpoint Protection

Společnost Symantec vydává kumulativní aktualizace aplikace Symantec Endpoint Protection. Nová verze Release
Update obsahuje nové aktualizace a aktualizace z verzí Maintenance Patch, které byly vytvořeny pro předchozí verzi
Release Update. Verze Maintenance Patch jsou vytvořeny pouze pro nejaktuálnější verzi Release Update.

Například verze 14.0.1 (14 RU1) obsahuje nové aktualizace a také aktualizace z verze 14 MP1 a 14 MP2. Po vydání
verze 14.0.1 nejsou pro verzi 14 vytvořeny ani vydány žádné další verze Maintenance Patch. Místo toho vycházejí z verze
14.0.1.

Stažení oprav zabezpečení aplikace Endpoint Protection do klientů systému Windows

Další zdroje informací
Následující tabulka uvádí webové stránky, na kterých se nachází osvědčené postupy, informace o řešení potíží a další
zdroje, které vám pomohou s použitím produktu.

Table 15: Informace o webu aplikace Endpoint Protection

Typ informací Odkaz na webové stránky

Zkušební verze Obraťte se na zástupce účtu.
Aktuální příručky a
dokumentace

• Produktové příručky pro nejnovější verzi (anglicky)
• Produktové příručky pro nejnovější verzi (jiné jazyky)
• Příručky ke všem verzím aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x (anglicky)

Technická podpora Technická podpora aplikace Endpoint Protection
Obsahuje články databáze znalostí, podrobné informace k vydání produktu, aktualizace a opravy
a kontakty na podporu.
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Typ informací Odkaz na webové stránky

Informace a novinky
o hrozbách

Symantec Security Center

Školení Education Services
Přístup k výukovým kurzům, knihovně eLibrary a dalším zdrojům

Fóra Symantec Connect Endpoint Protection
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Co je aplikace Symantec Endpoint Protection?

Další informace o architektuře a součástech aplikace Symantec Endpoint Protection

Aplikace Symantec Endpoint Protection je řešením propojení klienta se serverem, které chrání notebooky, stolní počítače
a servery v síti před malwarem, riziky a ohrožením zabezpečení. Aplikace Symantec Endpoint Protection kombinuje
ochranu před viry s pokročilou ochranou proti hrozbám, aby aktivně zabezpečila klientské počítače proti známým a
neznámým hrozbám, například virům, červům, trojským koňům a adwaru. Aplikace Symantec Endpoint Protection
poskytuje ochranu před nejpokročilejšími formami útoků, které dokážou obejít tradiční bezpečnostní opatření. Jedná se
například o rootkity, zcela nové útoky nebo mutující spyware.

Aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí jednoduchou údržbu a vysoký výkon a komunikuje po síti, aby automaticky
chránila počítače proti napadení fyzických i virtuálních systémů. Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje řešení
správy, která jsou účinná a jejich zavádění a používání je snadné.

Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače

Součásti architektury Symantec Endpoint Protection

Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše
počítače
Hlavní ochrana Symantec Endpoint Protectionpřed známými a neznámými hrozbami používá při obraně vrstvený přístup.
Komplexní přístup chrání síť před, během a po útoku. Symantec Endpoint Protection snižuje nebezpečí vystavení se
prostřednictvím nástrojů, které zvyšují vaši bezpečnosti vůči jakémukoli útoku.

Pro kompletní ochranu počítačů ve vaší síti mějte vždy zapnuté všechny ochrany.

Před jakými typy útoků chrání technologie Symantec Endpoint Protection?

Symantec Endpoint Protection používá tento komplexní bezpečnostní přístup k ochraně vašeho zázemí po celý řetězec
útoku používajícím tyto fáze: vpád, infekce, zamoření a průsak ven, a léčení a prevence.

Fáze 1: Vpád

V průběhu fáze vpádu hackeři obyčejně napadnou síť organizace použitím cílených útoků jako sociální inženýrství,
okamžité slabiny, SQL Injection, cílený malware nebo jiné metody.

Symantec Endpoint Protection chrání před útoky ještě než se dostanou do vašeho systému použitím těchto
technologií:

• Prevence narušení/Brána firewall(Ochrana před síťovými hrozbami): Analyzuje veškerý příchozí a odchozí
provoz a nabízí prohlížeči ochranu pro zablokování hrozeb než se dostanou do počítače. Brána firewall založená na
pravidlech a ochrana prohlížeče chrání před útoky z webu.
Správa prevence narušení
Správa ochrany bránou firewall

• Řízení aplikací: Ovládá přístup k souborům a registrů, a jakým způsobem je povolen běh procesů.
Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení
Nastavení řízení aplikací

• Řízení přístrojů: Omezuje přístup k vybranému hardwaru a řídí jaké typy přístrojů mohou nahrávat nebo stahovat
informace.
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Správa řízení zařízení
• Omezení zneužití paměti: Neutralizuje okamžitá zneužití jako Heap Spray, SEHOP přepis a zneužití Java v

populárním softwaru které nebyly opraveny prodejcem.
Zlepšení ochrany klientů pro systém Windows proti útokům poškozujícím paměť pomocí zásady omezení zneužití
paměti

• Přesměrování síťového provozu: Řídí síťový provoz na všech portech a protokolech bez ohledu na to, kde se
nacházejí podnikoví uživatelé.
Konfigurace přesměrování síťového provozu

Fáze 2: Infekce

Při cílených útocích hackeři obyčejně napadnou síť organizace použitím sociálního inženýrství, okamžitých slabin, SQL
Injection, cíleného malwaru nebo jiné metody.

Symantec Endpoint Protection Používá tyto technologie pro detekci a prevenci těchto útoků před tím než nakazí
váš systém:

• Ochrana před neoprávněným využitím paměti: Detekuje malware.
• Analýza hodnocení souborů (Insight): Založena na umělé inteligence která používá globální informační síť

Symantec. Tato pokročilá analýza prověřuje miliardy korelujících vazeb od uživatelů, webových stránek a souborů
pro identifikaci a obraně proti rychle mutujícímu malwaru. Analýzou klíčových atributů (například počátečního bodu
stahování souboru ) může společnost Symantec přesně určit, zda je soubor dobrý nebo špatný, a přiřadit hodnocení
reputace před tím, než soubor dorazí do klientského počítače.
Správa zjištění v rámci funkce Download Insight

• Pokročilé strojové učení: Analyzuje triliony příkladů dobrých a špatných souborů které se nacházejí v globální
informační síti. Pokročilé strojové učení je bezstopová technologie která umí blokovat nové varianty malwaru ještě
před jejich aktivací.
Jak aplikace Symantec Endpoint Protection používá pokročilé strojové učení?

• Vysokorychlostní emulace: Detekuje skrytý malware pomocí polymorfních uživatelských packerů. Nástroj k
prověřování zkoumá všechny soubory během milisekund ve svižném virtuálním počítači, který odhaluje hrozby a
vylepšuje četnost detekce a výkon.
Jak emulátor v aplikaci Symantec Endpoint Protection zjišťuje a maže malware?

• Antivirová protekce souborů (Ochrana před viry a spywarem): Používá stopový antivirus a heuristiku souborů pro
vyhledávání a odstraňování malwaru v systému pro ochranu pro virům, červům, Trojským koním, spywaru, botům,
adwaru a rootkitům.
Správa prověřování v klientských počítačích
Typy prověřování a ochrana v reálném čase

• Behaviorální sledování (SONAR): Tlačí strojové učení k zajištění okamžité ochrany, zastavení nových a neznámých
hrozeb sledováním bezmála 1400 vzorců chování souborů v reálném čase pro určení rizika souboru.
Správa funkce SONAR

Fáze 3: Zamoření a průsak

Průsak dat je neautorizovaný přenos dat z počítače. Jakmile narušitelé ovládají tyto cílové systémy, mohou ukrást
duševní majetek nebo jiná tajná data. Útočníci používají ukořistěné informace k analýze a další zneužití nebo podvodu.

• Prevence narušení/Brána Firewall: Blokuje hrozby cestující skrz síť.
• Behaviorální sledování: Pomáhá zastavit šíření infekce.

Fáze 4: Léčba a prevence

Symantec Endpoint Protection obsahuje jednu konzoli a agenta který nabízí ochranu napříč operačními systémy,
platformami a firmami všech velikostí.

• Power Eraser: Agresivní nástroj, který může být spuštěn dálkově pro řešení pokročilých vytrvalých hrozeb a léčení
houževnatého malwaru.
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Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager

• Integrita hostitele: Zajišťuje ochranu konečných bodů a jejich spolupráci vynucováním zásad, detekováním
neautorizovaných změn a prováděním analýzy škod. Integrita hostitele poté izoluje spravovaný systém který se
neslučuje s vašimi požadavky.
Princip fungování integrity hostitele

• Uzamčení systému: Umožňuje spuštění aplikací (o kterých je známo, že jsou dobré) nebo blokuje spuštění aplikací (o
kterých je známo, že jsou zlé). V každém z režimů uzamčení systému používá kontrolní součty a parametry umístění
souboru, aby ověřil, zda je aplikace schválená nebo neschválená. Uzamčení souboru je užitečné pro stánky, kde
chcete spustit pouze samostatnou aplikaci.
Konfigurace uzamčení systému

• Integrace Secure Web Gateway: Používá programovatelné REST API pro snadnou integraci se Secure Web
Gateway pro rychlejší zamezení šíření infekce na počítači klienta.

• Integrace konzole EDR: Symantec Endpoint Protection Je integrovaná s Symantec Endpoint Detection and
Response a je navržená tak, aby detekovala, odpovídala a blokovala cílené útoky a pokročilé vytrvalé hrozby
rychlejším upřednostňováním útoků. EDR (Endpoint Detection and Response) je zabudována do Symantec Endpoint
Protection, díky čemuž není nutné vysazovat další agenty.
Konfigurace uzamčení systému

Před jakými typy útoků chrání technologie Symantec Endpoint Protection?

Následující tabulka zobrazuje jaké typy technologií aplikace Symantec Endpoint Protection chrání před jakými typy útoků.

Table 16: Před kterými typy útoků chrání každá Symantec Endpoint Protection technologie?

Útok Pokročilé
strojové učení

Heuristická
analýza funkce Prevence narušení Ochrana sítě Uzamčení zásady

Okamžitý √ √ √ √
Sociální inženýrství √ √ √ √ √
Ransomware √ √ √ √
Cílený útok √ √ √ √
Pokročilá trvající
hrozba

√ √ √

Drive-by download √ √

Součásti architektury Symantec Endpoint Protection
Architektura Symantec Endpoint Protection využívá tři funkční skupiny součástí. některé ze součástí patří do více skupin,
protože jsou multifunkční.
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Table 17: Hlavní komponenty

Součást Popis

Symantec Endpoint
Protection Manager

Produkt Symantec Endpoint Protection Manager je server pro správu, jenž spravuje události, zásady a
registrace klientů pro klientské počítače, které se připojují k síti vaší společnosti.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje následující dílčí součásti:
• Software serveru pro správu poskytuje zabezpečenou komunikaci mezi klientskými počítači a konzolou.
• Konzola představuje rozhraní serveru pro správu. Software konzoly koordinuje a spravuje zásady

zabezpečení, klientské počítače, zprávy, protokoly, role a přístup, funkce pro správu a zabezpečení.
Podle potřeby můžete také nainstalovat vzdálenou konzolu a s její pomocí se přihlašovat k serveru pro
správu z libovolného počítače s připojením k síti.

• Databáze slouží k uložení zásad a událostí zabezpečení a je nainstalována s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager. Můžete také nainstalovat databázi Microsoft SQL Server pro použití
místo automaticky instalované databáze Microsoft SQL Server Express (od verze 14.3 RU1) nebo
vestavěné databáze (verze 14.3 MP1 a starší). SQL Server doporučujeme pro větší organizace s
více než 5000 počítači. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager komunikuje s místní nebo
vzdálenou databází Microsoft SQL Server.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Klient Symantec Endpoint
Protection

Klient Symantec Endpoint Protection poskytuje ochranu zabezpečení jako součást řešení. Klient stahuje
zásady a někdy obsah z Symantec Endpoint Protection Manager a spouští se na systémech Windows,
Mac a Linux.

Symantec Endpoint Protection umožňuje klientovi stahovat obsah ze serveru pro správu, poskytovatele aktualizací
skupiny, interního serveru LiveUpdate nebo z internetu.

Table 18: Volitelné komponenty a jejich funkce

Součást Popis

Správce LiveUpdate Nástroj LiveUpdate Administrator stahuje definice, signatury a další obsah z vnitřního serveru aktualizací
LiverUpdate a distribuuje aktualizace do klientských počítačů. Interní server LiveUpdate můžete použít
v případě velmi velkých sítí, abyste tak snížili zatížení Symantec Endopoint Protection Manager. Vnitřní
server aktualizací LiveUpdate byste měli použít také v případě, že je ve vaší organizaci spuštěno
více produktů společnosti Symantec, které k aktualizaci klientských počítačů rovněž používají službu
LiveUpdate.
Správce služby LiveUpdate můžete získat z odkazu Stažení správce aktualizací LiveUpdate (LUA).
Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech
Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Poskytovatel aktualizací
skupiny (GUP)

Poskytovatel skuipny aktualizací pomůže distribuovat obsah v rámci organizaci, což je zejména užitečné
pro skupiny na vzdálených lokalitách s minimálním pásmem. Organizace, které mají mnoho klientů, mohou
chtít využít pro klienty Windows poskytovatele aktualizací skupin (GPU). GUP snižují zátěž serveru pro
správu a jejich nastavení je snazší než nastavení interního serveru LiveUpdate.
Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Cloudová konzole
Symantec Endpoint
Security

Symantec Endpoint Security je konzole pro správu, kterou používáte ke správě klientských počítačů
z cloudu. Symantec Endpoint Security je plně cloudová verze místní aplikace Symantec Endpoint
Protection. Pro správu počítačů lze využít jakoukoli z následujících možností:
• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager (pouze v místním prostředí)
• Od Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint Security (hybridní: místní a cloudové)

Registrace domény do cloudové konzole z konzoly Symantec Endpoint Protection Manager
• Symantec Endpoint Security (pouze cloud)

Upgrade na službu Symantec Endpoint Security ze služby Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Security běží na integrovaném správci kybernetické obrany (ICDm) společnosti
Symantec, cloudové platformě, která sjednocuje cloudové a místní produkty na jednom místě.
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S aplikací Symantec Endpoint Protection je rovněž dodáváno několik nástrojů ke zvýšení zabezpečení a správě produktu.

Jaké nástroje jsou součástí aplikace Symantec Endpoint Protection?

Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače
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Začínáme

Rychlé seznámení s aplikací Symantec Endpoint Protection

Zvažte své požadavky na ochranu a rozhodněte se, zda výchozí nastavení poskytuje potřebnou rovnováhu mezi výkonem
a zabezpečením. Některá vylepšení výkonu je možné provést ihned po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

Pokud chcete nainstalovat počítače v síti a zajistit jejich okamžitou ochranu, proveďte následující kroky:

• Krok 1: Plánování struktury instalace
• Krok 2: Příprava k instalaci a následná instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
• Krok 3: Přidání skupin, zásad a umístění
• Krok 4: Změna nastavení komunikace kvůli zvýšení výkonu
• Krok 5: Aktivace licence produktu
• Krok 6: Určení způsobu zavedení klienta
• Krok 7: Příprava klientů na instalaci
• Krok 8: Zavedení a instalace klientského softwaru
• Krok 9: Ověření, že jsou počítače uvedeny v očekávané skupině a klienti komunikují se serverem pro správu

Co mám dělat, když nainstaluji server pro správu?

Krok 1: Plánování struktury instalace

Před nainstalováním produktu vezměte v úvahu velikost a geografické rozšíření vaší sítě, což vám pomůže určit
architekturu instalace.

Chcete-li zajistit stabilní výkon sítě a databáze, je třeba vyhodnotit několik faktorů. Mezi tyto faktory patří počet počítačů,
které potřebují ochranu, možnost připojení některého z těchto počítačů přes síť WAN (Wide Area Network) nebo četnost
plánování aktualizací obsahu.

• Je-li vaše síť malá, je umístěná v jedné geografické oblasti a má méně než 500 klientů, je třeba nainstalovat pouze
jednu aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

• Je-li síť rozsáhlá, můžete nainstalovat další lokality s přídavnými databázemi a nakonfigurovat je ke sdílení dat
pomocí replikace. Za účelem poskytnutí přídavných rezerv můžete nainstalovat další lokace pro podporu zotavení při
selhání a vyrovnávání zátěže. Podporu zotavení při selhání a vyrovnávání zátěže lze využít pouze v případě databází
Microsoft SQL Server.

• Je-li vaše síť geograficky rozšířená, může být potřeba nainstalovat další servery pro správu pro účely vyrovnávání
zátěže a rozložení přenosové kapacity.

Informace, které vám pomohou při plánování středních až rozsáhlých instalací, naleznete v tomto dokumentu: Symantec
Endpoint Protection Sizing and Scalability Best Practices White Paper (Nejlepší postupy pro dimenzování a škálování
aplikace Symantec Endpoint Protection).

Otázky architektury sítě

Nastavení umístění a replikace

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Krok 2: Příprava k instalaci a následná instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

1. Ujistěte se, že počítač určený k instalaci serveru pro správu splňuje minimální systémové požadavky.
Viz: Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace Endpoint Protection
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2. Chcete-li nainstalovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, je třeba se přihlásit prostřednictvím účtu
s místními oprávněními správce.

3. Rozhodněte se, zda chcete použít výchozí databázi Microsoft SQL Server Express nebo databázi Microsoft SQL
Server.
Pokud použijete databázi Microsoft SQL Server, instalace bude prodloužena o dodatečné kroky. Mezi tyto kroky
patří mimo jiné konfigurace nebo vytvoření instance databáze nakonfigurované k použití kombinovaného režimu
ověřování nebo režimu ověřování systému Windows. K vytvoření databáze a uživatele databáze bude také potřeba
zadat přihlašovací údaje ke správě databázového serveru. Tyto údaje jsou používány serverem pro správu.
Konfigurace nastavení serveru SQL Server
Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

4. Nejprve nainstalujte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Po instalaci ihned nakonfigurujte instalaci
pomocí Průvodce konfigurací serveru pro správu.
Při instalaci serveru pro správu rozhodněte o podobě následujících položek:
– heslo pro přihlášení ke konzoli pro správu,
– e-mailová adresa pro příjem důležitých oznámení a zpráv,
– heslo šifrování, které může být potřeba v závislosti na možnostech vybraných během instalace.
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Základní nastavení serveru pro správu
Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po instalaci

Krok 3: Přidání skupin, zásad a umístění

1. Pomocí skupin lze uspořádat klientské počítače a u každé skupiny použít různou úroveň zabezpečení. Můžete použít
výchozí skupiny, importovat skupiny v případě, že vaše síť používá službu Active Directory nebo server LDAP, nebo
přidat nové skupiny.
Pokud přidáte nové skupiny, můžete vycházet z následující struktury skupin:
– Stolní počítače
– Přenosné počítače
– Servery
Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP
Jak je možné strukturovat skupiny
Přidání skupiny

2. Pomocí umístění lze na základě konkrétních kritérií použít různé zásady a nastavení pro počítače. U počítačů můžete
například použít různé zásady zabezpečení podle toho, zda se nachází ve firemní síti nebo mimo ni. Obecně je
u počítačů připojených k síti z vnější strany brány firewall zapotřebí silnější zabezpečení než u počítačů uvnitř brány
firewall.
Díky umístění mohou přenosné počítače mimo kanceláře automaticky aktualizovat definice ze serverů služby
LiveUpdate společnosti Symantec.
Viz osvědčené postupy pro sledování aplikace Symantec Endpoint Protection Location .
Přidání umístění do skupiny

3. Zakažte převzetí u skupin nebo umístění, u kterých chcete použít odlišné zásady nebo nastavení.
Podle výchozího nastavení skupiny přebírají zásady a nastavení z výchozí nadřazené skupiny Moje společnost.
Pokud chcete přiřadit odlišnou zásadu podřízeným skupinám nebo chcete přidat umístění, nejprve je nutné zakázat
převzetí. Následně můžete změnit zásady v podřízených skupinách nebo můžete přidat umístění.

NOTE

Dědění zásad Symantec Endpoint Protection Manager se nevztahuje na zásady obdržené z cloudu. Zásady
cloudu dodržují dědění definované v cloudu.

Zakázání převádění u skupiny
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4. U každého typu zásady můžete přijmout výchozí zásady nebo vytvořit a upravit nové zásady, které se použijí pro
každou novou skupinu nebo umístění. Je třeba přidat požadavky do výchozí zásady integrity hostitele, aby se projevily
na klientském počítači.

Krok 4: Změna nastavení komunikace kvůli zvýšení výkonu

Výkon v síti můžete zlepšit změnou následujícího nastavení komunikace mezi klienty a servery v každé skupině:

• Použitím režimu stahování namísto režimu odesílání můžete řídit využití prostředků sítě klienty při stahování zásad a
aktualizací obsahu.

• Zvyšte interval prezenčního signálu. Pokud je méně než 100 klientů na server, zvyšte interval prezenčního signálu na
15 až 30 minut. Pokud server využívá mezi 100 a 1 000 klienty, zvyšte interval prezenčního signálu na 30 až 60 minut.
Rozsáhlejší prostředí mohou vyžadovat delší interval prezenčního signálu. Společnost Symantec doporučuje ponechat
zaškrtnutou možnost Umožnit klientům nahrávat důležité události okamžitě.

• Hodnotu generování náhodného času stahování zvyšte na 1- až 3násobek intervalu prezenčního signálu.

Náhodný čas stahování obsahu z výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Krok 5: Aktivace licence produktu

Licenci zakupte a aktivujte do 60 dnů od instalace produktu.

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Licenční terminologie k produktu Symantec Endpoint Protection

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Krok 6: Určení způsobu zavedení klienta

Určete, který způsob zavedení klienta bude nejvhodnější pro instalaci klientského softwaru do počítačů ve vašem
prostředí.

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

• V případě klientů se systémem Linux můžete použít funkci Uložit balíček nebo Odkaz na web a e-mail, avšak nikoli
funkci Vzdálené odeslání.

• Pokud použijete funkci Vzdálené odeslání v případě klientů se systémem Windows a Mac, pravděpodobně bude
třeba provést následující úkony:
– Ujistěte se, že má správce přístup ke vzdáleným klientským počítačům. Upravte stávající nastavení brány firewall

(včetně portů a protokolů) a umožněte vzdálené zavedení mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
a klientskými počítači.
Komunikační porty pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

– Je třeba se přihlásit prostřednictvím účtu s místními oprávněními správce.
Pokud jsou klientské počítače součástí domény služby Active Directory, musíte být přihlášeni k počítači, který je
hostitelem aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, prostřednictvím účtu s přístupovými právy místního
správce ke klientským počítačům. V případě každého klientského počítače, který není součástí domény služby
Active Directory, byste měli mít k dispozici přihlašovací údaje správce.
Příprava počítačů se systémem Windows a Mac pro vzdálené zavedení

Příprava instalace klienta

Krok 7: Příprava klientů na instalaci

1. Ujistěte se, že počítače určené k instalaci klientského softwaru splňují minimální systémové požadavky. Klienta byste
měli nainstalovat i na počítač, který je hostitelem aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Viz: Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace Endpoint Protection
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2. Ručně odinstalujte bezpečnostní softwarové programy jiných výrobců z počítačů se systémem Windows, které není
instalační program klienta aplikace Symantec Endpoint Protection schopen odinstalovat.
Seznam produktů, které tato funkce odebere, naleznete v tématu: Podpora odebrání bezpečnostního softwaru jiných
výrobců v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Z počítačů se systémem Linux nebo Mac je nutné odinstalovat stávající bezpečnostní software.
Některé programy však mají speciální odinstalační postupy, případně může být potřeba zakázat funkci na ochranu
proti jejich odinstalaci. Viz dokumentace k softwaru třetích stran.

3. Počínaje verzí 14 můžete konfigurovat instalační balíček k odebrání klienta Windows Symantec Endpoint Protection,
kterého nelze odinstalovat pomocí běžných postupů. Po dokončení tohoto procesu je nainstalována aplikace
Symantec Endpoint Protection.
Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Krok 8: Zavedení a instalace klientského softwaru

1. V případě klientů se systémem Windows proveďte následující úkony:
– Vytvořte vlastní sadu funkcí klientské instalace určující součásti, které se nainstalují do klientských počítačů.

Můžete také použít jednu z výchozích sad funkcí klientské instalace.
Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP
V případě instalačních balíků klienta pro pracovní stanice vyberte používaný typ nástroje pro prověřování e-
mailů na poštovním serveru ve vašem prostředí. Pokud například používáte poštovní server Microsoft Exchange,
zaškrtněte možnost Microsoft Outlook Scanner.

– Aktualizujte vlastní nastavení instalace klienta, čímž určíte možnosti instalace v klientském počítači. Mezi tyto
možnosti patří cílová instalační složka, odinstalace bezpečnostního softwaru jiných výrobců a způsob restartu po
dokončení instalace. Můžete také použít výchozí nastavení klientské instalace.
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

2. Pomocí Průvodce zavedením klienta vytvořte instalační balíček klienta s volbami vybranými z dostupných možností
a následně jej zaveďte do klientských počítačů. Klienta můžete zavést pouze do počítačů se systémem Mac nebo
Windows a to pomocí Průvodce zavedením klienta.
– Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí webového odkazu a e-mailu
– Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání
– Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček
– Export instalačních balíčků klienta

Společnost Symantec doporučuje, abyste zároveň s instalací aplikace Symantec Endpoint Protection neprováděli instalaci
programů třetích stran. Instalace jakýchkoliv programů třetích stran, které provádějí změny v systému nebo síti, může
mít negativní vliv na instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection. Je-li to možné, restartujte před instalací aplikace
Symantec Endpoint Protection klientské počítače.

Krok 9: Ověření, že jsou počítače uvedeny v očekávané skupině a klienti komunikují se serverem pro správu

V konzoli pro správu na stránce Klienti > Klienti:

1. Změňte zobrazení na Stav klienta a ujistěte se, že klientské počítače v každé ze skupin komunikují se serverem pro
správu.
Zkontrolujte informace v následujících sloupcích:
– Sloupec Název obsahuje zelenou tečku u každého klienta, který je připojen k serveru pro správu.

Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn
– Sloupec Poslední stav se změnil obsahuje čas, ve který klient naposledy komunikoval se serverem pro správu.
– Sloupec Vyžaduje se restart uvádí, zda je nebo není před zahájením ochrany nutné restartovat klientské počítače.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
– Sloupec Sériové číslo zásad obsahuje nejnovější sériové číslo zásady. Aktualizace zásad může trvat v intervalu

jednoho až dvou prezenčních signálů. Pokud se zásada neaktualizuje ihned, můžete ji ručně aktualizovat
v klientovi.
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Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a serverem
Aktualizace zásad klienta

2. Přejděte do zobrazení Technologie ochrany a ujistěte se, že stav sloupců od Stav ochrany proti virům po Stav
ochrany před změnami ukazuje hodnotu Zapnuto.
Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů

3. U klienta zkontrolujte připojení k serveru a jestli je sériové číslo zásady aktuální.
Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači

Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Stručná příručka k aplikaci Symantec Endpoint Protection verze 14.x
Podle této příručky můžete stáhnout, nainstalovat a nakonfigurovat aplikaci Symantec Endpoint Protection. Tato příručka
je určena pro výchozí první spravované instalace v počtu 500 klientů nebo méně.

Pokud chcete provést upgrade, nahlédněte do tématu: Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec
Endpoint Protection (SEP)

• Předinstalace: Kontrola požadavků na systém
• Krok 1: Stažení instalačního souboru aplikace Symantec Endpoint Protection
• Krok 2: Nainstalujte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
• Krok 3: Aktivace licence a přidání skupiny
• Krok 4: Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection
• Krok 5: Kontrola instalace nejnovějších definicí
• Krok 6: Kontrola nastavení zálohy databáze
• Příloha A: Další zdroje a příručky

• Předinstalace: Kontrola požadavků na systém
• Předinstalace: Kontrola požadavků na systém

Předinstalace: Kontrola požadavků na systém

Před instalací klientů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo Symantec Endpoint Protection proveďte
následující kroky:

1. Stáhněte si program SymDiag a spusťte kontrolu předinstalace, abyste zajistili, zda počítače splňují systémové
požadavky.

2. Přečtěte si poznámky k verzi a požadavky na systém pro aplikaci Symantec Endpoint Protection.

Krok 1: Stáhněte instalační soubor aplikace Symantec Endpoint Protection.

Stáhnete si nejnovější verzi softwaru a nástrojů Symantec, načtete licenční klíče a aktivujete produkt prostřednictvím
portálu technické podpory Broadcom. Viz:

• Začínáme s produktem Symantec a přejděte dolů na možnost Místní produkty zabezpečení.
• Stažení nejnovější verze softwaru společnosti Symantec

Krok 2: Nainstalujte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
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Pokud nemůžete najít nebo stáhnout software Symantec prostřednictvím portálu technické podpory Broadcom, obraťte se
na oddělení péče o zákazníky.

1. Ve složce, do které jste stáhli instalační soubor aplikace Symantec Endpoint Protection, dvakrát klikněte na soubor,
čímž extrahujete všechny soubory. Pokud se zobrazí výzva Otevření souboru – upozornění zabezpečení, klikněte
na příkaz Spustit.

2. V závislosti na verzi instalace proveďte jednu z následujících akcí:
– V případě verze 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) nebo novější se soubor extrahuje do C:\Users

\uživatelské_jméno\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, kde XXXXXXXXX představuje náhodný řetězec písmen
a čísel. Soubor Setup.exe se automaticky spustí. Nechte instalační nabídku otevřenou, dokud nebude instalace
dokončena. Zavřením nabídky odstraníte všechny soubory v dočasném adresáři.
Pokud chcete instalační soubory uložit, přejděte do dříve uvedené dočasné složky a zkopírujte její obsah do
vybraného umístění. Instalační soubory zahrnují adresář Tools (Nástroje).

– V případě verzí starších než 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) zadejte nebo přejděte do umístění, do kterého chcete
extrahovat, a klikněte na tlačítko Extrahovat. Do dokončení extrahování vyhledejte soubor Setup.exe a dvakrát
na něj klikněte.

3. Klikněte na tlačítko Instalovat aplikaci Symantec Endpoint Protection.
4. Pokračujte v instalaci přijetím podmínek licenční smlouvy a také všech výchozích výzev a poté klikněte na tlačítko

Instalovat.
5. Na panelu Vítá vás průvodce konfigurací serveru pro správu klikněte na možnost Výchozí konfigurace a poté

klikněte na tlačítko Další.
Pokud požadujete vlastní instalaci, například použití databáze serveru SQL Server, klikněte na možnost Vlastní
konfigurace.

6. Vyplňte požadovaná pole pro vytvoření účtu správce systému a e-mailovou adresu, na kterou aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager odešle oznámení, a poté klikněte na tlačítko Další.
Chcete-li dostávat e-maily s oznámeními a obnovením hesla ze serveru pro správu, je nutné nakonfigurovat poštovní
server. Můžete také zadat uvedené informace o poštovním serveru a poté klikněte na možnost Odeslat testovací e-
mail. Než budete moci pokračovat, je nutné, abyste ověřili, zda jste testovací e-mail obdrželi.

7. Vyberte následující možnosti a poté klikněte na tlačítko Další:
– Zda po dokončení instalace chcete spustit aktualizaci LiveUpdate. Společnost Symantec doporučuje, abyste

během instalace spustili aktualizaci LiveUpdate. (verze 14.3 MPx a starší)
– Zda má společnost Symantec shromažďovat data z klientů.
– Informace o partnerovi, pokud se tato možnost týká vašeho licencování.
Dokončení tohoto kroku může chvíli trvat.

8. Na panelu Konfigurace byla dokončena kliknutím na tlačítko Dokončit spusťte aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager.

9. Na přihlašovací obrazovce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zadejte uživatelské jméno a heslo, které
jste vytvořili v kroku 6, a potvrďte, že se můžete přihlásit.
Ve výchozím nastavení je vaše uživatelské jméno admin.

I když by pro prostředí s 500 a méně klienty neměla být třeba databáze SQL Server, další informace můžete nalézt
v následujícím článku: Installing Symantec Endpoint Protection Manager with a custom configuration (Instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager pomocí vlastní konfigurace)

Ve verzi 14.1 a novější máte možnost zaregistrovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí cloudové
konzole Symantec Endpoint Protection. Doménu Symantec Endpoint Protection Manager můžete zaregistrovat kdykoli po
dokončení instalace. Viz: Registrace domény do cloudové konzole z konzoly Symantec Endpoint Protection Manager

Krok 3: Aktivace licence a přidání skupiny

Po přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se zobrazí obrazovka Začínáme s několika odkazy na
běžné úlohy. Můžete například aktivovat licenci nebo zavést klienty Symantec Endpoint Protection.
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Pokud chcete tuto obrazovku kdykoli otevřít, klikněte v pravém horním rohu aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager na možnost Nápověda > Stránka Začínáme. Pokud chcete provést video prohlídky dalších běžných úloh v
rámci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, klikněte na tlačítko Prohlídka produktu.

Aktivace licence produktu:

1. Na obrazovce Začínáme klikněte v části Stav licence na možnost Aktivovat produkt.
2. Použijte sériové číslo nebo soubor .SLF, které naleznete v e-mailu se zpracovanou objednávkou, a podle výzev

nainstalujte licenci.

Přidání skupiny pro klienty:

Společnost Symantec doporučuje, abyste vytvořili samostatné skupiny pro stolní počítače, notebooky a servery.

1. V levém podokně aplikace Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na možnost Klienti.
2. V části Klienti klikněte na možnost Moje společnost.
3. V části Úlohy klikněte na možnost Přidat skupinu.
4. V dialogovém okně Přidat skupinu pro moji společnost zadejte název a popis skupiny a poté klikněte na tlačítko

OK.

Poté můžete dále konfigurovat nastavení skupiny, například převzetí zásad.

Krok 4: Nainstalujte klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

Před instalací klientů pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zkontrolujte následující položky:

• Přesvědčte se, zda lze k počítačům získat přístup pomocí sítě.
• Přesvědčte se, zda máte přihlašovací údaje správce k počítačům, do kterých chcete provést zavedení.

Informace o nespravovaných klientských instalacích naleznete v tématu: Instalace nespravovaného klienta systému
Windows

1. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager klikněte v levém podokně na možnost Klienti.
2. V části Klienti vyberte skupinu, kterou jste již vytvořili.
3. V části Úlohy klikněte na možnost Instalovat klienta.
4. Na panelu Vítá vás Průvodce zavedením klienta klikněte na možnost Zavedení nového balíčku a poté klikněte na

tlačítko Další.
5. V rozevíracím seznamu Instalovat balíčky vyberte operační systém, který se shoduje s operačním systémem

klientských počítačů.
6. V závislosti na operačním systému, který jste vybrali v předchozím kroku, vyberte následující možnosti.

– Instalační balíček Windows:
• V rozevíracím seznamu Instalovat sady funkcí pro instalaci ponechte výchozí nastavení Úplná ochrana pro

klienty.
• V rozevíracím seznamu Nastavení instalace ponechte výchozí nastavení Výchozí nastavení instalace

standardních klientů pro systém Windows.
Tato výchozí nastavení vyžadují restart. Chcete-li změnit nastavení restartu, je třeba nejprve přidat vlastní
klientský balíček. Po přidání klientského balíčku klikněte na položku Možnosti a vyberte vlastní balíček. Viz:
Vytváření vlastních klientských instalačních balíčků v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

• Vedle položky Možnosti obsahu vyberte, zda chcete zahrnout definice virů, a poté klikněte na tlačítko Další.
– Instalační balíček Mac:

Ponechte výchozí nastavení položky Nastavení upgradu a poté klikněte na tlačítko Další.
– Instalační balíček Linux:

Klikněte na tlačítko Další. Balíčky pro systém Linux podporují pouze metodu zavádění Odkaz na web a e-mail a
Uložit balíček.
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Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection pro klienta se systémem Linux (verze 14.3 MP1 a starší)
Instalace aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1

7. Klikněte na položku Vzdálené odeslání a poté na tlačítko Další.
8. Na kartě Procházení sítě vyhledejte svoji pracovní skupinu nebo doménu a vyberte počítače, ve kterých chcete

provést instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection bez vyžádání. Po výběru počítačů je kliknutím na možnost >>
přidejte do pravého podokna.

9. Po přidání požadovaných počítačů klikněte na tlačítko Další.
10. Kliknutím na tlačítko Odeslat zahajte proces.

Po dokončení instalace bez vyžádání se zobrazí okno Shrnutí zavedení s výsledky instalace bez vyžádání.
11. Klikněte na tlačítko Další a poté kliknutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce.

Toto okno udává, že instalační soubory byly úspěšně zkopírovány.
12. Chcete-li ověřit, že klient byl úspěšně nainstalován, zkontrolujte, zda se klient nachází ve skupině klientů, kterou jste

přidali v podokně Klienti.
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Krok 5: Kontrola instalace nejnovějších definicí

1. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager klikněte v levém podokně na možnost Domů.
2. V okně Stav koncového bodu v části Definice pro Windows porovnejte data položek Nejnovější v aplikaci

Manager a Nejnovější od společnosti Symantec.

3. Pokud se data neshodují, klikněte na položku Nápověda > Stránka začínáme, klikněte na položku Spustit nyní
aktualizaci LiveUpdate a pak klikněte na položku Stáhnout.

Krok 6: Kontrola nastavení zálohy databáze

1. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager klikněte v levém podokně na možnost Správce > Servery.
2. V části Servery klikněte na možnost Lokální umístění (Mé umístění) > SQLEXPRESSSYMC.

V případě verze 14.3 MPx a starší klikněte na možnost localhost
3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti databáze.
4. Na kartě Nastavení zálohování proveďte jakékoli nezbytné úpravy a poté klikněte na tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení se záloha ukládá jednou týdně.
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Příloha A: Další zdroje a příručky

Příručky k aplikaci Symantec Endpoint Protection

Osvědčené postupy v aplikaci Symantec Endpoint Protection

Komunikační porty, které používá aplikace Symantec Endpoint Protection

Error: "...services require user rights" or "...cannot read the user rights" during installation or configuration (Chyba
„...služby vyžadují práva uživatele“ nebo „nelze přečíst práva uživatelů“ během instalace nebo konfigurace)

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
K instalaci serveru a konzoly pro správu je potřeba provést několik úkonů. V průvodci instalací vedle dokončeného úkonu
se objeví zelené zatržítko.

Nejaktuálnější informace o požadavcích na systém naleznete zde: Release notes, new fixes, and system requirements for
all versions of Endpoint Protection (Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace
Endpoint Protection)

Některé produkty společnosti Symantec mohou způsobit konflikty s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager,
pokud jsou nainstalovány na stejném serveru. Informace o všech nezbytných změnách konfigurace těchto produktů
naleznete v tématu Kompatibilita softwaru s aplikací Symantec Endpoint Protection

V rámci instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se rovněž provádí kontrola zásad
zabezpečení a ověřuje se, zda zahrnují práva potřebná ke správnému fungování virtuálních účtů služeb. Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager automaticky změní místní zásady zabezpečení a upozorní vás na změny, které
je potřeba provést v zásadách zabezpečení domény. Zásady zabezpečení můžete změnit i před instalací. How to assign
user rights to the Windows Security Policies for Symantec Endpoint Protection Manager services (Přiřazení uživatelských
práv pro služby Symantec Endpoint Protection Manager v zásadách zabezpečení systému Windows)
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NOTE

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžaduje pro účely instalace a běžného provozu plný přístup
k registru systému. Aby bylo možné připravit počítač se systémem Windows Server 2003, do kterého chcete
vzdáleně instalovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, je třeba nejprve povolit vzdálené ovládání
počítače. Při připojení pomocí vzdálení plochy je třeba také použít relaci konzoly nebo stínovat relaci konzoly na
vzdálené ploše.

NOTE

Pokud instalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 v síti IPv6, musíte mít k dispozici také
zásobník IPv4 pro rozhraní Java, i když je protokol IPv4 zakázaný. Pokud zásobník IPv4 odinstalujete, instalace
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager selže.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager:
1. Pokud jste produkt stáhli, rozbalte celý instalační soubor na fyzický disk, např. na pevný disk. Z fyzického disku

spusťte soubor SETUP.EXE.

Instalace by se měla spustit automaticky. Pokud se nespustí, otevřete instalační soubor a poté dvakrát klikněte na
soubor Setup.exe.

2. V dialogovém okně Instalační program Symantec Endpoint Protection klikněte na možnost Instalovat Symantec
Endpoint Protection a poté na Instalovat Symantec Endpoint Protection Manager.

3. Zkontrolujte pořadí instalačních kroků a začněte kliknutím na tlačítko Další.

4. V panelu Licenční smlouva klikněte na možnost S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím a potom klikněte
na tlačítko Další.

5. Na panelu Cílová složka potvrďte výchozí cílovou složku nebo stanovte jinou a klikněte na tlačítko Další.

6. Klikněte na tlačítko Instalovat.

Zahájí se instalace serveru pro správu Symantec Endpoint Protection Manager a konzoly. Po dokončení instalace
klikněte na tlačítko Další.

7. Po skončení počáteční instalace proveďte konfiguraci serveru a databáze. Klikněte na tlačítko Další.

Spustí se Průvodce konfigurací serveru pro správu.

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po instalaci

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí vlastní konfigurace

První spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po instalaci
Po nainstalování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se automaticky spustí Průvodce konfigurací serveru
pro správu. Server pro správu konfigurujte podle svých požadavků.

Průvodce konfigurací serveru pro správu můžete spustit také kdykoli po dokončení instalace pomocí možnosti Start >
Všechny programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Nástroje aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

1. Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

2. Vyberte možnost Výchozí konfigurace pro novou instalaci a klikněte na tlačítko Další.
Výchozí konfigurace automaticky nainstaluje výchozí databázi Microsoft SQL Server Express (od verze 14.3 RU1).
Verze 14.3 MPx dřívější nainstalovaly vestavěnou databázi jako výchozí.
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3. Zadejte název společnosti, heslo výchozího správce admin a e-mailovou adresu.

Případně můžete zadat údaje poštovního serveru, který chcete použít.

4. Volitelně klikněte na možnost Odeslat testovací e-mail.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na tento účet posílá informace potřebné k obnovení hesla a další
důležitá oznámení, takže byste v konfiguraci neměli pokračovat, dokud testovací e-mail neobdržíte.

5. Po přijetí testovacího e-mailu klikněte na tlačítko Další.
V případě verze 14.3 MPx a starší zvolte, zda chcete během instalace spustit aktualizaci LiveUpdate. Klikněte na
tlačítko Další. Od verze 14.3 RU1 se aktualizace LiveUpdate spustí automaticky jako součást nové instalace.

6. Můžete také zadat údaje v části Informace o partnerovi, pokud jsou vaše licence od společnosti Symantec
spravovány partnerem, a poté klikněte na tlačítko Další.

7. Zvolte, zda chcete společnosti Symantec odesílat anonymní data, a poté kliknutím na tlačítko Další zahajte vytváření
databáze.
Vytvoření databáze může trvat několik minut.

8. Po vytvoření databáze dokončete konfiguraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager kliknutím na tlačítko
Dokončit.

Jestliže necháte tuto volbu zaškrtnutou, zobrazí se přihlašovací obrazovka konzoly Symantec Endpoint Protection
Manager pro spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Po přihlášení můžete začít zavádět klienty.

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Souhrn konfigurace naleznete v následujícím umístění na serveru, kde je produkt Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalován:

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

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí
vlastní konfigurace
Pokud instalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager s databází Microsoft SQL Server nebo chcete
instalovat několik umístění, měli byste v Průvodci konfigurací serveru pro správu zvolit možnost Vlastní konfigurace.
Po výběru této možnosti se zpřístupní další nastavení.

NOTE

K zajištění připojení k databázi je potřeba na serveru, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager, nainstalovat klientské nástroje serveru SQL Server.

Konfigurace nastavení serveru SQL Server

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí vlastní konfigurace:
1. Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

2. V Průvodci konfigurací serveru pro správu klikněte na možnost Vlastní konfigurace pro novou instalaci a poté
na tlačítko Další.

Pokud máte méně než 500 počítačů, společnost Symantec doporučuje kliknout na možnost Výchozí konfigurace pro
novou instalaci.

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po instalaci
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3. Klikněte na možnost Instalovat první umístění a poté na tlačítko Další.

Pro rozšířenou instalaci jsou k dispozici následující možnosti, které neplatí na první instalaci aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager:

• Informace o možnosti Instalovat další server pro správu k existujícímu umístění naleznete v článku Nastavení
zotavení při selhání a rozložení zatížení.

• Informace o možnosti Instalovat dodatečné umístění naleznete zde:
Nastavení umístění a replikace
Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace
Princip fungování replikace

4. Na této obrazovce můžete upravit následující nastavení a poté kliknout na tlačítko Další:

• Název umístění
• Název serveru
• Čísla portů

Před změnou výchozí konfigurace portů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se obraťte na správce
sítě.

• Umístění složky s daty serveru aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Pokud na disku, na kterém je nainstalována aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, není dostatek
volného místa, přesuňte složku s daty serveru na jinou jednotku.

5. Na další obrazovce pro výběr databáze klikněte na možnost Databáze Microsoft SQL Server a poté na tlačítko
Další.

• Pokud vyberete možnost Výchozí databáze Microsoft SQL Server Express pro vlastní konfiguraci 5000 klientů a
méně, přejděte ke kroku 9. Zbytek tohoto postupu však předpokládá, že vyberete databázi Microsoft SQL Server.

• Informujte se u správce databáze SQL, zda mají být povoleny úlohy automatické údržby databáze či nikoli.
• Společnost Symantec doporučuje, aby byl server SQL Server hostován na jiném fyzickém serveru než aplikace

Symantec Endpoint Protection Manager.
• Informace o podporovaných verzích serveru Microsoft SQL Server naleznete v systémových požadavcích aplikace

Symantec Endpoint Protection.

6. Klikněte na možnost Vytvořit novou databázi a poté na tlačítko Další.

NOTE

Použití stávající databáze je považováno za rozšířenou možnost instalace a obvykle se nevztahuje na nové
instalace.

7. Na obrazovce Krok jedna: Ověření serverové databáze vyplňte údaje o serveru SQL Server, ke kterému se má
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager připojit a poté klikněte na možnost Připojit k databázi.

Pokud připojení k databázi proběhne úspěšně, zpřístupní se část Krok dva: Vytvoření nové databáze.

8. V části Krok dva: Vytvoření nové databáze vyplňte údaje pro vytvoření nové databáze a poté klikněte na tlačítko
Další.

Pokud máte dotazy ohledně ověření serverové databáze nebo vytvoření databáze, obraťte se na správce databáze
SQL Server.

9. Zadejte název společnosti, heslo výchozího správce a e-mailovou adresu.

Případně můžete zadat údaje poštovního serveru, který chcete použít.

10. Klikněte na tlačítko Odeslat testovací e-mail. Po přijetí testovacího e-mailu klikněte na tlačítko Další.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na tento účet posílá informace potřebné k obnovení hesla a další
důležitá oznámení, takže byste v konfiguraci neměli pokračovat, dokud testovací e-mail neobdržíte.
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11. Vytvořte heslo šifrování nebo nastavte náhodné heslo a poté klikněte na tlačítko Další.

Heslo chrání komunikace mezi klienty a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a je uloženo v souboru pro
obnovení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

12. Zvolte, zda chcete během instalace spustit aktualizaci LiveUpdate. Pokud spustíte aktualizaci LiveUpdate v rámci
nové instalace, bude rychleji připraven obsah pro klienty, které chcete zavést. Klikněte na tlačítko Další.

Můžete rovněž zadat údaje v části Informace o partnerovi, pokud jsou vaše licence od společnosti Symantec
spravovány partnerem.

13. Zvolte, zda chcete společnosti Symantec odesílat anonymní data, a poté kliknutím na tlačítko Další zahajte vytváření
databáze.

14. Po vytvoření a inicializaci databáze (což může chvíli trvat) klikněte na tlačítko Dokončit.

Jestliže necháte tuto volbu zaškrtnutou, zobrazí se přihlašovací obrazovka konzoly Symantec Endpoint Protection
Manager pro spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Po přihlášení můžete začít zavádět klienty.

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Souhrn konfigurace naleznete v následujícím umístění na serveru, kde je produkt Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalován:

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

Volba typu databáze

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Ke konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se můžete přihlásit poté, co aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager nainstalujete. Přihlášení ke konzole lze provést dvěma způsoby:

1. Místně, z počítače, do něhož jste nainstalovali server pro správu.
Místní přihlašování k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
Můžete také přistupovat k funkcím odesílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče připojeného k serveru pro
správu.
Přihlašování k zasílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče

2. Vzdáleně, z libovolného počítače, který splňuje systémové požadavky na vzdálenou konzolu a je přes síť připojený
k serveru pro správu. Můžete se přihlásit ke vzdálené webové konzole nebo vzdálené konzole Java.
Vzdálené přihlašování k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Z důvodu zabezpečení vás konzole odhlásí maximálně po jedné hodině. Tuto dobu můžete zkrátit.

Změna časové lhůty přihlášení ke konzole Symantec Endpoint Protection Manager

Přihlášení ke konzoli místně

Přihlášení ke konzoli místně:

1. Klikněte na možnosti Start > Programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint
Protection Manager.

2. V přihlašovacím dialogu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zadejte jméno uživatele (standardně
admin) a heslo, které jste nastavili během instalace.
Volitelně: Zaškrtněte možnost Zapamatovat mé uživatelské jméno, Zapamatovat mé heslo nebo obě možnosti,
pokud jsou k dispozici.
Zobrazení odkazu Zapomněli jste heslo?, aby správci mohli ztracená hesla resetovat
– Pokud s chcete přihlásit pomocí karty PIV nebo CAC, klikněte na položku Možnosti a potom zaškrtněte možnost

Přihlásit se pomocí čipové karty (verze 14.2 a novější). Ve zprávě Přihlášení / kód PIN zadejte kód PIN.

 79



 

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na ověřování správců, kteří se přihlašují pomocí
čipových karet

– Chcete-li se přihlásit pomocí dvoufaktorového ověřování, zadejte heslo a potom použijte token. Pokud vynecháte
token, přihlášení se nezdaří. Pokud používáte aplikaci Symantec VIP pro chytré telefony, zadejte heslo a klikněte
na tlačítko Přihlásit a požadavek v aplikaci schvalte. Pokud žádost neschválíte do dvou minut, přihlášení se
nezdaří.
Konfigurace dvoufaktorového ověřování pomocí aplikace Symantec VIP

Pokud konzole obsahuje více než jednu doménu, klikněte na položku Možnosti a zadejte název domény. Přidání
domény

3. Klikněte na položku Přihlásit.

Přihlášení ke konzoli vzdáleně

Chcete-li se přihlásit vzdáleně, musíte znát adresu IP nebo název hostitele počítače, na kterém je nainstalován server pro
správu. Zkontrolujte také, zda možnost Možnosti internetu webového prohlížeče umožňuje zobrazení obsahu ze serveru,
ke kterému se přihlásíte, a zda je webový prohlížeč podporován. Seznam podporovaných webových prohlížečů naleznete
zde:

Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace Endpoint Protection

Nalezení adresy IP nebo názvu hostitele:

1. Přihlaste se místně.
2. Na stránce Domů v části Oblíbené zprávy klikněte na možnost Rozdělení rizik podle technologie ochrany.
3. V dolní části dialogového okna Rozdělení rizik podle technologie ochrany vyhledejte text: You can launch the

Symantec Endpoint Protection Manager using (Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete spustit
pomocí): http://SEPMServer:9090/symantec.html.

Při vzdáleném přihlášení můžete provádět stejné úkoly jako místně přihlášení správci. Typ správce má vliv na to, co
smíte prohlížet a provádět z konzoly. Většina správců v menších organizacích se přihlašuje jako správce systému. Na
počítači se systémem Microsoft Windows Server 2008 a Windows 7, pomocí kterého přistupujete ke vzdálené konzoli,
potřebujete oprávnění správce, a konzoli je nutné spouštět s oprávněním správce. Ikonu konzole nebo položku v nabídce
Start můžete nakonfigurovat tak, aby se spouštěla s oprávněním správce.

Spuštění vzdálené konzole s oprávněními správce:

1. Na ploše systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Konzole aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager nebo v nabídce Start klikněte na možnost Konzole aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

2. Klikněte na možnost Vlastnosti > Upřesnit > Spustit jako správce nebo Více > Spustit jako správce.

V případě systému Windows Server 2016 použijte název hostitele počítače, ve kterém je nainstalován server pro správu.

NOTE

Pokud jste nainstalovali vzdálenou konzolu Java se starší verzi produktu, při aktualizaci na novější verzi je třeba
ji přeinstalovat. Od verze 14.3 se nelze přihlásit k tlusté vzdálené konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager, pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows. Prostředí Oracle Java SE Runtime Environment
již nepodporuje 32bitové verze systému Microsoft Windows. Od verze 14.3 vzdálená webová konzole používá
JRE verze 11.

Vzdálené přihlášení ke konzoli:

1. Spusťte podporovaný webový prohlížeč a zadejte do pole pro adresu následující adresu:
http://SEPMServer:9090/symantec.html
Kde SEPMServer je název hostitele nebo adresa IP serveru pro správu.
IP adresy zahrnují IPv4 a IPv6 (14.2 a novější). Adresu IPv6 je nutné zadat v hranatých závorkách, Příklad: http://
[SEPMServer]:9090/symantec.html
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2. Na stránce Přístup k webu konzole Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na požadovaný typ konzole.
- Pokud kliknete na možnost Webová konzole Symantec Endpoint Protection Manager, načte se zabezpečená
stránka, tudíž se můžete přihlásit vzdáleně bez použití běhového prostředí Java (JRE).
Pokud v počítači, ze kterého se přihlašujete, kliknete na možnost Konzole aplikaceSymantec Endpoint Protection
Manager, musí být před spuštěním klienta Java nainstalováno prostředí JRE. Pokud není, musíte ho stáhnout a
nainstalovat. Při instalaci JRE postupujte podle pokynů a dodaných instrukcí.
Další možnost se netýká vzdálené správy. Můžete kliknout na možnost Certifikát aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager a budete vyzváni ke stažení souboru certifikátu pro konzoli pro správu. Tento soubor poté
můžete v případě potřeby importovat do svého internetového prohlížeče.

3. Pokud se zobrazí zpráva s názvem hostitele, klikněte na tlačítko Ano.
Tato zpráva upozorňuje na to, že zadaná adresa URL vzdálené konzole se neshoduje s názvem certifikátu aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager. K tomuto problému dojde, když se přihlašujete pomocí adresy IP a ne
pomocí názvu počítače serveru pro správu.
Pokud se zobrazí upozornění na bezpečnostní certifikát webové stránky, klikněte na položku Pokračovat na tento
web (nedoporučujeme) a přidejte certifikát podepsaný svým držitelem.

4. Podle pokynů dokončete postup přihlašování.
Pokud se od instalace přihlašujete poprvé, zadejte název účtu admin.
Podle metody přihlašování bude možná potřeba poskytnout další informace. Například, má-li konzole více domén,
klikněte na položku Možnosti a zadejte název domény, do níž se chcete přihlásit.

5. Používáte-li konzoli založenou na programu Java, můžete uložit uživatelské jméno a heslo. Klikněte na položku
Přihlásit.
Při spouštění vzdálené konzoly se může zobrazit jedno či více upozornění na zabezpečení. Pokud se upozornění
zobrazí, klepnutím na Ano, Spustit, Start nebo jinou odpovídající položku pokračujte, dokud se konzola nezobrazí.
Možná bude třeba přijmout certifikát podepsaný svým držitelem požadovaný konzolí Symantec Endpoint Protection
Manager.

Udělení nebo blokování přístupu ke vzdáleným konzolám Symantec Endpoint Protection Manager

Zobrazení zprávy pro správce před přihlášením ke konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Přijetí certifikátu serveru podepsaného svým držitelem pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection
Průvodce aktivací licence můžete použít k následujícím úkonům:

• aktivace nové placené licence,
• převod zkušební licence na placenou licenci,
• obnovení licence,
• Kvůli počtu instalací nad povolený limit aktivujte dodatečné placené licence.

Podle potřeby můžete importovat a aktivovat licenci pomocí souboru nebo sériového čísla, které jste obdrželi od
upřednostňovaného prodejce. Viz Vyhledávač partnerů

Průvodce aktivací licence můžete spustit z následujících míst:

• Obrazovka Začínáme, která se zobrazí po instalaci produktu.
K obrazovce Začínáme lze také získat přístup pomocí možnosti Nápověda > Stránka Začínáme.

• Stránka Správce v konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Pokud licenci aktivujete nebo importujete prostřednictvím obrazovky Začínáme, můžete přejít ke kroku 3

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection
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1. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na položku Správce > Licence.

2. V části Úlohy klikněte na tlačítko Aktivovat licenci.

3. Klikněte na tlačítko Aktivovat novou licenci a poté klikněte na tlačítko Další. Pokud se vám tento panel nezobrazí,
pokračujte dalším krokem.

4. Na panelu Aktivace licence vyberte možnost, která odpovídá vaší situaci, a klepněte na tlačítko Další.

Jednotlivé možnosti jsou popsány v následující tabulce:

Možnost Popis
Mám sériové číslo Sériové číslo licence jste mohli obdržet, když jste vy nebo váš upřednostňovaný prodejce licenci zakoupili.

Pokud máte sériové číslo licence, vyberte tuto možnost.
Pokud máte sériové číslo, vyberte možnost Mám soubor s licencí Symantec.

Mám soubor licence
společnosti Symantec
(.slf)

Ve většině případů obdržíte soubor s licencí Symantec (.slf) od společnosti Broadcom prostřednictvím
e-mailu krátce po dokončení nákupního procesu. Soubor je připojen k e-mailu s upozorněním jako
soubor .zip. Pokud jste obdrželi soubor .slf, vyberte tuto možnost.

Note: Před použitím k aktivaci licence produktu je třeba soubor .slf extrahovat ze souboru .zip.

Warning! Soubor .slf obsahuje informace jedinečné pro vaši licenci. Abyste zabránili poškození souboru,
neměňte jeho obsah. Soubor si můžete zálohovat zkopírováním.

5. Na základě výběru v předchozím kroku postupujte jedním z následujících kroků:

• Pokud jste zvolili možnost Mám sériové číslo, zadejte sériové číslo a klepněte na tlačítko Odeslat. Zkontrolujte
zadané informace o přidané licenci a klepněte na tlačítko Další.

NOTE

Pro aktivaci licence s použitím sériového čísla musíte mít aktivní připojení k internetu a přístup na licenční
server společnosti Symantec. Pokud je připojení úspěšné, načte se domovská stránka společnosti
Symantec. Pokud se připojení nezdaří, viz následující:

Jak otestovat konektivitu se servery Insight a Symantec Licensing

• Pokud jste vybrali možnost Mám soubor licence společnosti Symantec (.slf), klikněte na tlačítko Přidat soubor.
Vyhledejte a vyberte soubor .slf, který jste extrahovali ze souboru .zip přiloženého k e-mailu s oznámením od
společnosti Symantec. Klepněte na tlačítko Otevřít a poté na tlačítko Další.

6. Zadejte informace o kontaktní osobě technické podpory, primární kontaktní osobě a o vaší společnosti. Klepnutím
potvrďte souhlas s prohlášením o odhalení a klepněte na položku Odeslat.

Pokud jste tyto informace zadali při nákupu licence, daný panel se nezobrazí.

7. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Zakoupení licencí k aplikaci Symantec Endpoint Protection

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Zakoupení licencí k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Licenci musíte koupit za těchto situací:
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• Platnost zkušební licence vypršela. Aplikace Symantec Endpoint Protection je dodávána se zkušební licencí, která
vám umožní nainstalovat a vyzkoušet produkt ve vašem prostředí.

• Vypršela aktuální licence.
• Vaše aktuální licence je překročená. „Nadměrný počet instalací“ znamená, že jste zavedli více klientů, než kolik

povoluje aktuální licence.

V závislosti na způsobu zakoupení licence obdržíte e-mailem sériové číslo licence aplikace nebo soubor s licencí
společnosti Symantec. Soubor licence používá příponu souboru .slf. Když je soubor licence zaslán e-mailem, je k němu
připojen jako soubor ve formátu .zip. Soubor .slf musíte ze souboru .zip extrahovat.

Zakoupení nebo obnovení licence:

• Obraťte se na upřednostňovaného prodejce.

Uložte soubor licence do počítače, ke kterému lze přejít z konzoly Symantec Endpoint Protection Manager. Mnoho
uživatelů ukládá licenci do počítače, který hostí aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Mnoho uživatelů také
ukládá kopii licenci do jiného počítače nebo na externí úložné médium kvůli bezpečnosti.

WARNING

Abyste zabránili poškození souboru s licencí, neotevírejte jej ani nijak neupravujte jeho obsah. Licenci však
můžete kopírovat a uložit dle libosti.

Požadavky licence produktu Symantec Endpoint Protection

Kolik licencí Symantec Endpoint Protection potřebuji?

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit
balíček
Pokud máte malý počet klientů, instalační balíček můžete do klientů zavést a nainstalovat pomocí metody Uložit balíček.

Funkce Uložit balíček slouží k vytvoření instalačních balíčků, které je možné ručně nainstalovat pomocí zaváděcího
softwaru třetí strany nebo pomocí přihlašovacího skriptu.

Metoda Uložit balíček zahrnuje následující úlohy:

• Proveďte konfiguraci a poté vytvořte instalační balíky klienta.
• Uložte instalační balík do složky v počítači s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.

Pro systém Windows může být instalační balík určen pro 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému.
Instalační balík se skládá z jednoho souboru SETUP.EXE nebo sady souborů, mezi kterými je i soubor SETUP.EXE.
Uživatelé počítačů často považují jeden soubor SETUP.EXE za jednodušší řešení.

NOTE

Instalační balíčky klienta pro systémy Mac a Linux automaticky vyexportují formát souboru archivu ZIP.
Aby bylo možné správně zachovat oprávnění souboru, měli byste soubor archivu rozbalit pomocí nativního
archivačního programu, jako je například Mac Archive Utility, nebo pomocí příkazu ditto. K rozbalení
souborů pro tyto operační systém nelze použít příkaz pro rozbalení v systému Mac, aplikaci třetí strany či
aplikaci v systému Windows.

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí funkce Uložit balíček
1. V konzoli spusťte Průvodce zavedením klienta.

Klikněte na možnost Nápověda > Stránka Začínáme a poté v části Požadované úlohy klikněte na možnost
Instalace klientského softwaru do počítačů.
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2. V Průvodci zavedením klienta proveďte následující úlohu:

• Klikněte na možnost Zavedení nového balíčku a potom na možnost Další. Funkce Uložit balíček nainstaluje
pouze nový instalační balík.

• Klikněte na možnost Souhrn zavádění aktualizace komunikace, chcete-li aktualizovat nastavení komunikace
klienta systému Windows nebo Mac v počítačích, ve kterých je již klient aplikace Symantec Endpoint Protection
nainstalován. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté přejděte ke kroku 4.

3. Vyberte jednu z dostupných možností, které se budou lišit v závislosti na typu instalačního balíčku, a poté klikněte na
tlačítko Další.

NOTE

Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientovi systému Windows, je nutné před spuštěním
Průvodce zavedením klienta nakonfigurovat vlastní nastavení instalace klienta.

Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Nastavení instalace klienta Windows

4. Klepněte na možnost Uložit balíček a potom na možnost Další.

5. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte ke složce, do které chcete balíček uložit.

Informace k zavedení komunikační aktualizace balíčku nebo balíkům pro systémy Mac a Linux najdete v kroku
Klikněte na tlačítko Další.

Pro nové balíčky systému Windows zaškrtněte možnost Jeden soubor .exe (výchozí) nebo Samostatné soubory
(potřebné pro soubor .MSI).

NOTE

Pokud nepotřebujete samostatné soubory pro zaváděcí program třetí strany, použijte možnost Jeden
soubor .exe.

6. Klikněte na tlačítko Další.

7. Zkontrolujte shrnutí nastavení, klikněte na tlačítko Další a na tlačítko Dokončit.

8. Exportovaný balíček poskytněte uživatelům počítačů.

Exportovaný balíček poskytněte uživatelům následujícími způsoby: e-mailem, uložte balíček do bezpečného sdíleného
umístění nebo použijte program třetí strany.

9. Potvrďte, zda uživatelé stáhli a nainstalovali klientský software, a potvrďte stav instalace klientů.

Při nové instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection se klientské počítače mohou v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager zobrazit až po restartu, který je proveden buď automaticky, nebo vámi či uživatelem. Klienti Mac
po dokončení instalace automaticky zobrazí výzvu k restartu. Klienti pro systém Linux restart nevyžadují.

Restartování klientských počítačů ze správce ochrany koncových bodů společnosti Symantec

Spouštění hlášení týkajícího se stavu zavedení klientů

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Příprava instalace klienta

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac
Můžete přímo nainstalovat klienta Symantec Endpoint Protection na počítač Mac, pokud nemůžete použít nebo nechcete
použít vzdálenou instalaci bez vyžádání. Kroky instalace jsou u spravovaného i nespravovaného klienta podobné.
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Jediný způsob, jak nainstalovat spravovaného klienta, je pomocí balíčku vytvořeného aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager. Nespravovaného klienta můžete kdykoli konvertovat na spravovaného klienta, a to importem
nastavení komunikace klient-server do klienta Mac.

NOTE
Chcete-li připravit klienta Symantec Endpoint Protection pro Mac k použití třetími stranami, přečtěte si Export a
použití klienta Symantec Endpoint Protection přes Apple Remote Desktop or Casper.

Table 19: Metody instalace klienta systému Mac

Pokud jste stáhli instalační soubor. 1. Extrahujte obsah do složky v počítači Mac a otevřete složku.
2. Otevřete SEP_MAC.
3. Zkopírujte Symantec Endpoint Protection.dmg na plochu počítače Mac.
4. Dvakrát klikněte na Symantec Endpoint Protection.dmg a ze souboru vytvořte

virtuální disk. Potom můžete nainstalovat klienta Symantec Endpoint Protection pro systém
Mac

Pokud máte klientský instalační
balíček ZIP z portálu podpory
Broadcom.

1. Zkopírujte soubor na plochu počítače Mac. Soubor se může
jmenovat Symantec Endpoint Protection.zip nebo
Symantec_Endpoint_Protection_verze_Mac_Client.zip, kde verze je
verzí produktu.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Otevřít s > Nástroj Archiv a extrahujte obsah
souboru.

3. Otevřete výslednou složku. Potom můžete nainstalovat klienta Symantec Endpoint
Protection pro systém Mac.

Výsledná virtuální bitová kopie disku nebo složka obsahuje instalační program aplikace a složku nazvanou Další zdroje.
Aby byla instalace úspěšná, obě položky musí být ve stejném umístění. Pokud instalační program zkopírujete z jiného
umístění, je nutné také zkopírovat složku Další zdroje.

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac:

1. Dvakrát klikněte na možnost InstalovatSymantec Endpoint Protection.

2. Pokud chcete instalaci spustit, klikněte na možnost Instalovat.

3. Pokud chcete nainstalovat pomocný nástroj potřebný k instalaci klienta Symantec Endpoint Protection, zadejte
uživatelské jméno a heslo pro správce systému Mac a klikněte na tlačítko Nainstalovat pomocný nástroj.

4. Po instalaci klikněte na tlačítko Pokračovat a dokončete nastavení klienta Symantec Endpoint Protection.

5. Pokud chcete klienta Symantec Endpoint Protection nastavit, postupujte takto:

Schvalte rozšíření systému
Symantec Endpoint Protection.

V dialogovém okně Zabezpečení a ochrana osobních údajů na kartě Obecné v části
Načítání systémového softwaru z aplikace „Symantec Endpoint Protection“ bylo
zablokováno klikněte na tlačítko Povolit.
V případě potřeby klikněte na ikonu zámku a proveďte změny.
Aby aplikace Symantec Endpoint Protection zcela fungovala, je nutné povolit rozšíření
systému.
Autorizace rozšíření systému pro aplikaci Symantec Endpoint Protection v systému
macOS 10.15 a novějším

Povolte úplný přístup k disku. V dialogovém okně Zabezpečení a ochrana osobních údajů na kartě Ochrana osobních
údajů zkontrolujte, zda má aplikace Symantec System Extension povolený přístup k datům a
nastavení správy pro všechny uživatele zařízení Mac.
V případě potřeby klikněte na ikonu zámku a proveďte změny.

Povolte změny profilu sítě. Po zobrazení výzvy Aplikace Symantec Endpoint Protection chce filtrovat obsah sítě
klikněte na tlačítko Povolit.
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6. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Autorizace rozšíření systému pro aplikaci Symantec Endpoint Protection v systému
macOS 10.15 a novějším
Požadování schválení rozšíření systému je nová funkce zabezpečení systému macOS 10.15. Aby aplikace Symantec
Endpoint Protection zcela fungovala, je nutné povolit rozšíření systému.

Pokud chcete schválit rozšíření systému pro aplikaci Symantec Endpoint Protection během nastavování klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection, klikněte v dialogovém okně Zabezpečení a ochrana osobních údajů, na kartě Obecné v
možnosti Načítání systémového softwaru z aplikace „Symantec Endpoint Protection“ bylo zablokováno na položku
Povolit.

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac

Správa autorizace rozšíření jádra při zavádění klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
pro systémy Mac
Pokud hromadně zavádíte klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systémy Mac, může být nutné provést
další kroky k zajištění autorizace rozšíření jádra. Tento požadavek platí pro systém macOS od verze 10.13 (High
Sierra). Operační systém určuje, že autorizace musí být provedena v místním počítači. Rozšíření jádra nelze autorizovat
prostřednictvím vzdáleného přístupu, ale ani nelze uložit autorizaci jádra přes předem nakonfigurovanou bitovou kopii
disku.

Chcete-li zajistit, aby rozšíření jádra byla na počítačích Mac správně autorizována, proveďte jednu z následujících akcí:

• Poskytněte uživatelům Mac pokyny ke schválení požadovaného rozšíření. Rozšíření jádra může schválit každý
uživatel prostřednictvím podokna Předvolby zabezpečení a ochrany osobních údajů, i když nemají oprávnění správce.
Autorizace rozšíření jádra pro aplikaci Symantec Endpoint Protection v systému macOS 10.13 nebo novějším

• Zaregistrujte počítače Mac v řešení pro správu mobilních zařízení (MDM). I když s tímto řešením aktivně nespravujete
počítače Mac, autorizace rozšíření jádra se vrátí zpět do stavu, v jakém byla před systémem macOS verze 10.13.

• Od verze systému macOS 10.13.2 povolte rozšíření jádra prostřednictvím systému pro správu mobilních zařízení
(MDM), a to pomocí týmového identifikátoru. K povolení rozšíření jádra pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
v systému macOS použijte týmový identifikátor 9PTGMPNXZ2. Návod, jak tento týmový identifikátor použít, najdete
v dokumentaci k sadě MDM.

NOTE
Počínaje klientem aplikace Symantec Endpoint Protection verze 14.3 pro systém Mac je identifikátorem týmu
Y2CCP3S9W7 a názvem rozšíření systému je com.broadcom.mes.systemextension.

• Pokud použijete nástroj NetBoot, NetInstall nebo NetRestore, při přípravě bitových kopií k disku pro zavedení
použijte následující příkaz:
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

Tento příkaz používá týmový identifikátor společnosti Symantec k předběžnému schválení rozšíření jádra produktů
společnosti Symantec v počítači Mac.
Týmové identifikátory, které jsou nastaveny pomocí tohoto příkazu, jsou uloženy do napěťově nezávislé paměti
s přímým přístupem (NVRAM), která je zachována i po vypnutí počítače Mac. Pokud paměť VRAM resetujete,
rozšíření jádra vyžadují opětovné schválení. Pokud uživatel také schválil rozšíření jádra pomocí podokna Zabezpečení
a ochrana soukromí, není potřeba opětovné schválení.

Další informace o načtení rozšíření jádra najdete v následující dokumentaci od společnosti Apple:

Prepare for changes to kernel extensions in macOS High Sierra (Příprava na změny rozšíření jádra v systému macOS
High Sierra)
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Instalace aplikace Symantec Agent pro systém Linux nebo klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection pro systém Linux
(pro verzi 14.3 RU1 a novější)

Aplikaci Symantec Agent for Linux můžete nainstalovat přímo na zařízení se systémem Linux. Agenta systému Linux
můžete z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zavést vzdáleně.

Pokud chcete nainstalovat aplikaci Symantec Agent for Linux, vytvořte v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
instalační balíček, přeneste ho do zařízení se systémem Linux a spusťte instalační program. Instalační program
nakonfiguruje nového agenta a zaregistruje ho v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE
Aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 nemůže být spuštěna jako nespravovaný klient. Všechny
spravované úlohy musejí být prováděny v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo v cloudové
konzoli.

Systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU1 MP1

(pro verzi 14.3 RU1 a novější) Postup instalace aplikace Symantec Management Agent for Linux:

1. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vytvořte a stáhněte instalační balíček.
Export instalačních balíčků klienta

2. Přesuňte balíček LinuxInstaller do zařízení se systémem Linux.
3. Nastavte soubor LinuxInstaller jako spustitelný:

chmod u+x LinuxInstaller
4. Spusťte instalační program:

./LinuxInstaller
Příkaz je nutné spustit jako kořen.
Pokud chcete zobrazit seznam možností instalace, spusťte příkaz ./LinuxInstaller -h.

5. Pokud chcete ověřit instalaci, přejděte do umístění /usr/lib/symantec a spusťte příkaz ./status.sh, abyste
ověřili, zda jsou moduly načteny a démony spuštěny:
./status.sh
Symantec Agent for Linux verze: 14.3.450.1000
Kontrola stavu aplikace Symantec Agent for Linux (SEPM)...
Stav démona:
cafagent spuštěn
sisamdagent spuštěn
sisidsagent spuštěn
sisipsagent spuštěn
Stav modulu:
sisevt načten
sisap načten
Upozorňujeme, že stav komunikace je k dispozici pouze pro klienty spravované v cloudu.

(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)

Nainstalujete nespravovaného nebo spravovaného klienta Symantec Endpoint Protection přímo do počítače LInux. Klienta
Linux můžete z Symantec Endpoint Protection Manager vyřadit dálkově. Kroky instalace se podobají tomu, zda je klient
spravovaný nebo nespravovaný.

Jediný způsob, jak nainstalovat spravovaného klienta, je pomocí instalačního balíčku, který jste vytvořili v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager. Nespravovaného klienta můžete konvertovat na spravovaného klienta, kdykloli
prostřednictvím importování nastavení komunikace klient-server do klienta Linux.
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Pokud není jádro operačního systému Linux kompatibilní s předkompilovaným modulem jádra funkce Auto-Protect, pokusí
se instalační program zkompilovat kompatibilní modul jádra funkce Auto-Protect. V případě potřeby se automaticky spustí
proces automatické kompilace. Je však možné, že instalační program nebude moci kompatibilní modul jádra funkce Auto-
Protect zkompilovat. V takovém případě bude funkce Auto-Protect nainstalována, ale bude vypnuta. Další informace
najdete v části:

Podporovaná jádra systému Linux pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

NOTE

Pro instalaci klienta Symantec Endpoint Protection na počítači Linux musíte mít oprávnění superuživatele.
Postup používá k prokázání tohoto zvýšení úrovně privilegia sudo.

(Pro verzi 14.3 MP1 a starší) Postup instalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Linux:

1. Zkopírovat balík instalace, který jste vytvořili pro počítač Linux. Balík je soubor .zip .

2. Na počítači Linux otevřete okno aplikace.

3. Přejděte do složky instalace, použijte následující příkaz:

cd /directory/

Kde directory je název adresáře, do kterého zkopírujete soubor .zip.

4. Extrahujte obsah souboru .zip do adresáře pojmenovaného tmp a použijte následující příkaz:

unzip "InstallPackage" -d sepfiles

Proměnná InstallPackage je úplný název souboru ZIP a proměnná sepfiles představuje cílovou složku, do
které budou při procesu extrakce umístěny instalační soubory.

Pokud cílová složka neexistuje, proces extrahování ji vytvoří.

5. Pomocí následujícího příkazu přejděte na sepfiles:

cd sepfiles

6. Chcete-li správně nastavit povolení spuštění souboru install.sh, použijte následující příkaz:

chmod u+x install.sh

7. K instalování aplikace Symantec Endpoint Protection použijte vestavěný skript:

sudo ./install.sh -i sudo ./install.sh -i

V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.

Tento skript spustí instalaci komponentů Symantec Endpoint Protection . Výchozí adresář pro instalaci je následující:

/opt/Symantec/symantec_antivirus

Výchozí adresář pro LiveUpdate je následující:.

/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp

Instalace se dokončí, když se výzva příkazu znovu zobrazí. Abyste instalaci dokončili, nemusíte provádět restart
počítače.

(Pro verzi 14.3 MP1 a starší) Pokud chcete ověřit klientskou instalaci, klikněte na žlutý štítek aplikace Symantec Endpoint
Protection a potom klikněte na možnost Otevřít Symantec Endpoint Protection. Umístění žlutého štítku se liší podle
verze Linux. Klientské uživatelské rozhraní zobrazí informace o verzi programu, definicí viru, stavu připojení serveru a
správy.

Automatické kompilování pro klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux
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O grafickém uživatelském rozhraní klienta se systémem Linux

Importování nastavení komunikace klient-server do klienta se systémem Linux

Příprava instalace klienta

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x v distribucích založených systém Redhat

Začínáme s agentem systému Linux
Správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vám možná povolil konfigurovat nastavení v klientovi systému
Linux.

Table 20: Postup, jak začít s agentem systému Linux (od verze 14.3 RU1)

Krok Úloha Popis

Krok 1 Nainstalujte aplikaci
Symantec Agent for Linux.

Správce vám poskytne instalační balíček pro spravovaného klienta nebo vám e-milem
pošle odkaz k jeho stažení.
Instalace aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1

Krok 2 Zkontrolujte, zda agent
systému Linux komunikuje
s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager nebo
cloudovou konzolí.

Pokud chcete potvrdit připojení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo
cloudové konzoli, můžete spustit následující příkaz:
/usr/lib/symantec/status.sh

Krok 3 Ověřte, zda je spuštěna
funkce Auto-Protect.

Pokud chcete zkontrolovat stav funkce Auto-Protect, spusťte následující příkaz:
cat /proc/sisap/status

Krok 4 Zkontrolujte, zda jsou definice
aktuální.

Definice aktualizace LiveUpdate jsou k dispozici v následujícím umístění:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/

Table 21: Postup, jak začít s klientem se systémem Linux (verze 14.3 MP1 a starší)

Krok Úloha Popis

Krok 1 Nainstalujte klienta systému
Linux.

Správce Symantec Endpoint Protection Manager vám poskytne instalační balíček pro
spravovaného klienta nebo vám e-milem pošle odkaz k jeho stažení.
Můžete také odinstalovat nespravovaného klienta, který s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager žádným způsobem nekomunikuje. Primární uživatel počítače
musí spravovat klientský počítač, aktualizovat software a aktualizovat definice.
Nespravovaného klienta můžete převést na spravovaného.
Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux
Importování nastavení komunikace klient-server do klienta se systémem Linux

Krok 2 Zkontrolujte, zda klient
systému Linux komunikuje
s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager.

Poklepejte na štít aplikace Symantec Endpoint Protection. Pokud klient úspěšně
komunikuje s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager, zobrazí se informace
o serveru v části Správa vedle položky Server. Pokud vidíte hodnotu Offline, obraťte se
na správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud vidíte text s vlastní správou, pak je klient nespravovaný.
Ikona štítu také označuje stav správy i komunikace.
O grafickém uživatelském rozhraní klienta se systémem Linux

Krok 3 Ověřte, zda je spuštěna
funkce Auto-Protect.

Poklepejte na štít aplikace Symantec Endpoint Protection. Stav funkce Auto-Protect se
zobrazí v části Stav vedle položky Auto-Protect.
Můžete také zkontrolovat stav funkce Auto-Protect prostřednictvím rozhraní příkazového
řádku:
sav info -a
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Krok Úloha Popis

Krok 4 Zkontrolujte, zda jsou definice
aktuální.

LiveUpdate se automaticky spustí po dokončení instalace. Po poklepání na štít aplikace
Symantec Endpoint Protection můžete ověřit, zda jsou definice aktualizované. Datum
definic se zobrazí v části Definice. Ve výchozím nastavení pro klienta systému Linux
běží aktualizace LiveUpdate každé čtyři hodiny.
Pokud se definice zdají zastaralé, můžete klepnutím na LiveUpdate spustit aktualizaci
LiveUpdate ručně. Ke spuštění služby LiveUpdate můžete také použít rozhraní
příkazového řádku:
sav liveupdate -u

Krok 5 Spusťte prověřování. Ve výchozím nastavení klient se systémem Linux prověřuje všechny soubory a složky
denně ve 12:30. Pomocí rozhraní příkazového řádku však můžete však spustit ruční
prověřování:
sav manualscan -s cesta

Note: Příkaz ke spuštění ručního prověřování vyžaduje oprávnění superuživatele.

Nejčastější dotazy aplikace Symantec Endpoint Protection pro Linux (SEP pro Linux FAQ)

Automatické kompilování pro klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux
(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)

Instalační program Symantec Endpoint Protection pro Linux automaticky zkompiluje modul jádra Auto-Protect, když je
jádro operačního systému nekompatibilní s předem zkompilovanými moduly jádra Auto-Protect. Program Symantec
Endpoint Protection přinesl tuto funkci ve verzi 12.1.6.

Ke konci procesu instalace, pokud instalační program klienta nezjistí žádné aktivní moduly Auto-Protect, spustí
automatický kompilátor za účelem kompilace kompatibilních modulů.

Funkce Auto-Protect dříve fungovala pouze v případě, kdy počítač s operačním systémem Linux spustil podporované
jádro. Případně můžete modul jádra Auto-Protect zkompilovat ručně.

Předpoklady

Na počítači s klientem systému Linux musejí být k dispozici vývojové nástroje, aby automatická kompilace fungovala,
například:

• kernel-devel
• kernel-source
• linux-headers
• build-essentials
• „Vývojové nástroje“

Moduly jádra programu Symantec Endpoint Protection nemusí být úspěšně zkompilovány na těch jádrech systému Linux,
jejichž zdroj byl změněn. Taková jádra systému Linux nejsou prostřednictvím této funkce podporována.

Použití automatické kompilace

Automatická kompilace se v případě potřeby automaticky spustí během instalace. Ke spuštění automatické kompilace
není nutné provádět žádnou akci.

Pokud se proces automatické kompilace úspěšně dokončí, zobrazí se v okně terminálu následující:

Vytvoření modulů jádra funkce Auto-Protect ze zdrojového kódu bylo úspěšné

Vlastní ovladače pro symap a symev, které vytvoří proces automatické kompilace, obsahují v názvu souboru text
vlastní. Soubor sepfl-install.log také potvrzuje, že automatická kompilace proběhla a byla úspěšná. Ve výchozím
nastavení se tento soubor uloží do ~/.

 90

http://www.symantec.com/docs/TECH231013


 

Pokud se proces automatické kompilace nezdaří, funkce Auto-Protect se nainstaluje, ale zůstane zakázaná. V okně
terminálu se zobrazí zpráva podobná následující:

Vytvoření modulů jádra funkce Auto-Protect ze zdrojového kódu se nezdařilo s následující chybou: Číslo

Číslo představuje číslo kódu chyby, který se liší. Informace o obdrženém kódu chyby naleznete v dokumentaci ke
kompilátoru.

O grafickém uživatelském rozhraní klienta systému Linux
(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)

NOTE
Aplikace Symantec Agent pro systém Linux verze 14.3 RU1 nemá grafické uživatelské rozhraní.

Pokud váš počítač se systémem Linux obsahuje grafické uživatelské rozhraní (GUI), klient Symantec Endpoint Protection
pro Linux zobrazí na stavovém panelu v oznamovací oblasti ikonu žlutého štítu. Ikona poskytuje informace o tom, zda je
klient připojen k serveru pro správu, a zobrazuje stav ochrany.

Většinu úloh správy provádíte pomocí rozhraní příkazového řádku. Grafické uživatelské rozhraní klienta Symantec
Endpoint Protectionvšak můžete použít k provádění následujících úloh:

• Zkontrolujte informace o verzi produktu a definicích virů.
• Zkontrolujte stav ochrany klienta, který zahrnuje informaci o povolení funkce Automatické ochrany, a stav všech

naplánovaných prověřování nebo ručních prověřování.
• Spusťte LiveUpdate a získejte nejnovější definice virů a aktualizace produktů.
• Získejte informace o tom, zda je klient nespravovaný, nebo spravovaný, a zda se připojuje k aplikaci Symantec

Endpoint Protection Manager, aby získal aktualizované zásady.

Tyto úkoly můžete provádět také z příkazového řádku.

Table 22: Symantec Endpoint Protection pro ikony stavu klienta pro systém Linux

Ikona Popis

Klient je nespravovaný a funguje správně. Ikona vypadá jako obyčejný žlutý štít.
Klient je spravován, funguje správně a úspěšně komunikuje s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Ikona vypadá
jako žlutý štít se zelenou tečkou.
Klient je spravován, funguje správně, ale komunikace s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager nefunguje. Ikona
vypadá jako žlutý štít se světle žlutou tečkou, ve které je černý vykřičník.
Klient nefunguje správně z důvodu zakázaných součástí, jako je například Auto-Protect, služba prověřování v reálném čase
(rtvscand) nebo služba správy klienta (smcd). Ikona vypadá jako žlutý štít s bílou tečkou s červeným okrajem a červeným
lomítkem přes tečku.

Začínáme s klientem

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené
instalace bez vyžádání
Vzdálené odeslání odešle klientský software na počítače, které určíte pomocí adresy IP nebo názvu počítače. Jakmile
se balíček zkopíruje do cílového počítače, automaticky se nainstaluje. Uživatel počítače nemusí instalaci zahájit ani mít
oprávnění správce.

Vzdálené odeslání zahrnuje následující úkoly:
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• Vyberte existující instalační balíček klienta, vytvořte nový instalační balíček nebo vytvořte balíček pro aktualizaci
nastavení komunikace.

• Pro nové instalační balíčky nakonfiguruje a vytvořte instalační balíček.
• Vyberte počítače ve vaší síti, do kterých se má odeslat balíček aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Vzdálená instalace bez vyžádání najde počítače podle zadaného rozsahu adres IP nebo všechny počítače, které jsou
viditelné procházením sítě.

NOTE

Chcete-li odeslat instalační balíčky do klientů systému Mac na kartě Procházení sítě, je třeba nainstalovat
službu Bonjour na server Symantec Endpoint Protection Manager. Viz následující článek:

Instalace služby Bonjour pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 nebo novější

Služba Bonjour nepodporuje sítě IPv6. Počítače Mac, ve kterých jsou povoleny pouze sítě IPv6, nemohou
být na kartě Procházení sítě zobrazeny.

Sítě IPv6 jsou podporovány od verze 14.2.
• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odešle software klienta na vybrané počítače.

Instalace se v počítačích automaticky spustí, jakmile se balíček správně zkopíruje do cílového počítače.

NOTE

Klienta systému Linux nelze nainstalovat pomocí vzdálené instalace bez vyžádání.

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání
1. V konzoli spusťte Průvodce zavedením klienta.

Klikněte na možnost Nápověda > Stránka Začínáme a poté v části Požadované úlohy klikněte na možnost
Instalace klientského softwaru do počítačů.

V případě verze 12.1.x klikněte v nabídce Obvyklé úlohy na možnost Instalovat klienta.

2. V Průvodci zavedením klienta proveďte následující úlohu:

• Klepnutím na možnost Zavedení nového balíčku vytvořte nový instalační balíček a klepněte na tlačítko Další.
• Klepnutím na možnost Zavedení existujícího balíčku použijte již vytvořený balíček, klikněte na příkaz Prohlížet a

vyhledejte balíček k instalaci.
Průvodce zavedením klienta načte balíček a přesměruje vás na panel Výběr počítače (krok 5).

• Pod položkou Souhrn zavádění aktualizace komunikace zvolte, zda chcete aktualizovat nastavení komunikace
klienta systému Windows nebo Mac v počítačích, ve kterých je již klient aplikace Symantec Endpoint Protection
nainstalován. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté přejděte ke kroku 4.
Pomocí této funkce lze převést nespravovaného klienta na spravovaného.

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

3. U nového balíčku na panelu Vybrat skupinu a sady funkcí pro instalaci vyberte jednu z dostupných možností, které
se liší v závislosti na typu instalačního balíčku. Klikněte na tlačítko Další.

NOTE

Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientovi systému Windows, je nutné před spuštěním
Průvodce zavedením klienta nakonfigurovat vlastní nastavení instalace klienta. Můžete také použít stávající
instalační balíček klienta, který je konfigurován k povolení této funkce.

Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Nastavení instalace klienta Windows

 92

http://entced.symantec.com/sep/14/inst_bonjour


 

4. Klikněte na položku Vzdálené odeslání a poté na tlačítko Další.

5. Na panelu Výběr počítače najděte počítače pro příjem software pomocí jednoho z následujících způsobů.

• Pokud chcete při hledání počítačů procházet síť, klepněte na možnost Procházet síť.
• Pokud chcete najít počítače podle adresy IP nebo názvu počítače, klepněte na možnost Prohledávat síť a potom

na možnost Hledat počítače.

Můžete nastavit hodnotu časového limitu pro dobu, po kterou bude server provádět hledání.

6. Klepnutím na tlačítko > > přidejte počítače do seznamu a na vyzvání ověřte s doménou či pracovní skupinou.

Vzdálená instalace bez vyžádání vyžaduje zvýšená oprávnění. Je-li klientský počítač součástí služby Active Directory,
měli byste použít účet správce domény.

7. Klepnutím na možnost Další a na Odeslat odešlete klientský software na vybrané počítače.

Jakmile panel Souhrn zavedení indikuje úspěšné zavedení, instalace na klientských počítačích začne automaticky.

Dokončení instalace zabere několik minut.

8. Klepněte na možnost Další a potom na možnost Dokončit.

9. Na stránce Klienti potvrďte stav nainstalovaných klientů.

Při nové instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection se klientské počítače mohou v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager zobrazit až po restartu, který je proveden buď automaticky, nebo vámi či uživatelem.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Spouštění hlášení týkajícího se stavu zavedení klientů

NOTE

Poté co vzdáleně nainstalujete instalační balíček klienta do klientů Mac, v klientském počítači je nutné ověřit,
zda je schváleno rozšíření jádra. Schválení rozšíření jádra je požadováno pro úplné fungování aplikace
Symantec Endpoint Protection a vzdálená instalace bez vyžádání nezobrazí výzvu ke schválení, pokud je
schválení třeba. V systému Mac zkontrolujte systémovou předvolbu Zabezpečení a soukromí a klikněte na
možnost Povolit.

Příprava instalace klienta

Příprava počítačů se systémem Windows a Mac pro vzdálené zavedení

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí webového
odkazu a e-mailu
Možnost Odkaz na web a e-mail vytvoří instalační balíček a adresu URL pro instalační balíček. Uživatelé obdrží e-mailem
adresu URL ke stažení balíčku a instalaci klienta Symantec Endpoint Protection. Uživatelé musí mít pro instalaci balíčku
oprávnění správce.

Webové odkazy a e-mail slouží k následujícím činnostem:

• Je možné vybrat, konfigurovat a poté vytvořit instalační balíček klienta.
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Zvolte některou z možností, které se zobrazí pro konfiguraci instalačních balíčků klienta pro systémy Windows, Mac
a Linux. Všechny instalační balíčky se uchovávají na počítači, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.

• E-mail z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager upozorní uživatele počítače na možnost stažení instalačního
balíčku klienta.
Vytvořte seznam uživatelů, kterým má být odeslána e-mailová zpráva, která obsahuje pokyny ke stažení a instalaci
instalačního balíčku klienta. Uživatelé se při instalaci klientského softwaru řídí pokyny.

NOTE

Instalační balíčky klienta pro systémy Mac a Linux automaticky vyexportují formát souboru archivu ZIP.
Aby bylo možné správně zachovat oprávnění souboru, měli byste soubor archivu rozbalit pomocí nativního
archivačního programu, jako je například Mac Archive Utility, nebo pomocí příkazu ditto. K rozbalení
souborů pro tyto operační systém nelze použít příkaz pro rozbalení v systému Mac, aplikaci třetí strany či
aplikaci v systému Windows.

Před použitím možnosti Odkaz na web a e-mail se ujistěte, že jste správně nastavili připojení ze serveru pro správu
k poštovnímu serveru.

Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí webového odkazu a e-mailu
1. V konzoli spusťte Průvodce zavedením klienta.

Klikněte na možnost Nápověda > Stránka Začínáme a poté v části Požadované úlohy klikněte na možnost
Instalace klientského softwaru do počítačů.

V případě verze 12.1.x klikněte v nabídce Obvyklé úlohy na možnost Instalovat klienta.

2. V Průvodci zavedením klienta klikněte na možnost Zavedení nového balíčku a klikněte na tlačítko Další. Webový
odkaz a e-mail odesílají pouze nový instalační balíček.

3. Vyberte jednu z dostupných možností, které se budou lišit v závislosti na typu instalačního balíčku, a poté klikněte na
tlačítko Další.

NOTE

Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientovi systému Windows, je nutné před spuštěním
Průvodce zavedením klienta nakonfigurovat vlastní nastavení instalace klienta.

Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Nastavení instalace klienta Windows

4. Klepněte na možnost Webový odkaz a e-mail a poté na tlačítko Další.

5. Na panelu Příjemci e-mailu a zpráva zadejte příjemce e-mailu včetně jeho předmětu.

Pokud chcete zadat více příjemců e-mailu, vložte mezi e-mailové adresy čárky. Správce systému konzole pro správu
automaticky obdrží kopii této zprávy.

Můžete přijmout výchozí předmět a tělo e-mailu nebo můžete text upravit. Rovněž můžete kopírovat adresu URL a
odeslat ji na vhodnější a bezpečnější místo online, jako je intranetová stránka.

6. Klepněte na volbu Další a pak na Dokončit, chcete-li vytvořit balík a odeslat odkaz e-mailem.

7. Přesvědčte se, že uživatelé počítačů obdrželi e-mailovou zprávu a nainstalovali klientský software.

Klientské počítače se mohou v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager zobrazit až po restartu, který je
proveden buď automaticky, nebo vámi či uživatelem. Klienti Mac po dokončení instalace automaticky zobrazí výzvu
k restartu. Klienti pro systém Linux restart nevyžadují.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Spouštění hlášení týkajícího se stavu zavedení klientů

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Příprava instalace klienta

Co mám dělat když nainstaluji server?
Kroky určené k provedení po instalaci obsahuje kroky, které byste měli podniknout po nainstalování a nakonfigurování
produktu a které vám pomohou vyhodnotit, zda mají klientské počítače správnou úroveň ochrany. Tyto kroky provádějte
pravidelně každý týden nebo měsíc.

Table 23: Kroky určené k provedení po instalaci

Akce Popis

Úprava zásad ochrany
před viry a spywarem

Změňte následující výchozí nastavení prověřování:
• Pokud vytvoříte skupinu serverů, stanovte čas spuštění plánovaných prověřování na dobu, kdy je

většina uživatelů offline.
Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows

• Povolte ve funkci Auto-Protect možnost Trasování hrozeb.
Další informace naleznete v článku: Co je trasování rizik?
Použití možnosti Trasování hrozeb vyžaduje následující:
– Ochrana před síťovými hrozbami je zapnutá.

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole
– Soubor Windows a sdílení tiskárny jsou aktivní.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows

Úprava zásad brány
firewall u skupiny
vzdálených počítačů a
skupiny serverů

• Povolením následujících výchozích pravidel brány firewall u umístění mimo firmu můžete zvýšit
zabezpečení vzdálených počítačů:
– Blokovat sdílení místních souborů s externími počítači
– Blokovat vzdálenou správu

• Zajištěním aktivace následujícího pravidla brány firewall můžete snížit zabezpečení skupiny serverů:
Povolit sdílení místních souborů s místními počítači. Toto pravidlo brány firewall zajišťuje, že bude
povolen pouze místní přenos.

Vlastní nastavení pravidel brány firewall
Správa umístění pro vzdálené klienty
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Akce Popis

Vyjmout aplikace a
soubory z objemu
prověřovaných dat

Výkon můžete zvýšit tím, že nakonfigurujete klienta tak, aby neprověřoval některé složky a soubory.
Klient například prověřuje adresář poštovního serveru při každém spuštění plánovaného prověřování.
Soubory a složky programů poštovního serveru byste měli z prověřování vyloučit.
Více informací naleznete v článku: About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft
Exchange server and Symantec products (Automatické vyloučení souborů a složek pro server Microsoft
Exchange a produkty společnosti Symantec).
Efektivitu zvýšíte také vyloučením určitých složek a souborů, o kterých víte, že při prověřování mohou
způsobovat problémy. Aplikace Symantec Endpoint Protection by například neměla prověřovat chráněné
soubory systému Microsoft SQL Server. Je vhodné vytvořit výjimku, která zabrání prověřování složek
obsahujících databázové soubory systému SQL Server. Tyto výjimky zlepšují výkon a brání poškození
nebo uzamčení souborů, pokud je SQL Server musí použít.
Více informací naleznete v článku: How to exclude MS SQL files and folders using Centralized Exceptions
(Jak vyloučit soubory a složky MS SQL pomocí centralizovaných výjimek).
Dále je třeba z prověřování vyloučit falešné poplachy.
V systému Windows můžete soubory z prověřování funkcí Auto-Protect vyloučit také podle jejich přípony.
Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac

Po provedení
plánovaného prověřování
zobrazit rychlou a
plánovanou zprávu

Zobrazením rychlých a plánovaných zpráv získáte informace o tom, zda je u klientských počítačů
nastavena správná úroveň zabezpečení.
Informace o typech zpráv aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Generování a přizpůsobení rychlých zpráv
Jak spouštět naplánovaná hlášení

Zkontrolovat, zda
plánovaná prověřování
proběhla úspěšně a zda
klientské počítače běží
podle očekávání

Kontrolou monitorů, protokolů a stavu klientských počítačů se ujistěte, že jste u každé skupiny nastavili
správnou úroveň ochrany.
Sledování ochrany koncového bodu

Hodnotí vaše úložiště
obsahu a požadavky
pásma na komunikaci s
klientem

Od verze 12.1.5 aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se již neukládá více verzí s úplným
obsahem. Místo toho se uloží pouze nejnovější verze plus podrobnosti. Tento přístup znamená, že klienti
téměř vždy stáhnou soubory delta, ne celé balíky. Pouze ve vzácných případech, kdy je klient extrémně
zastaralý (víc než tři měsíce) je třeba provést úplné stažení nejnovějšího obsahu.
Pokud vaše prostředí musí provádět kontrolu síťového pásma přesně, rovněž můžete omezit komunikaci.
Dalš íinformace naleznete v článku: Symantec Endpoint Protection Bandwidth Control for Client
Communication (Řízení šířky pásma pro komunikaci klientů v aplikaci Symantec Endpoint Protection)
Aktualizace obsahu a definic v klientech
Další informace o výpočtu potřebné velikosti úložiště a šířky pásma naleznete v dokumentu Symantec
Endpoint Protection Sizing and Scalability Best Practices White Paper (Nejlepší postupy pro dimenzování
a škálování aplikace Symantec Endpoint Protection).

Konfigurace oznámení na
jeden výskyt rizika a na
zjištění nového rizika

Vytvořte upozornění na Jednu událost rizika a upravte upozornění na Epidemii rizika.
U těchto oznámení doporučuje společnost Symantec provést následující operace:
1. Změnou Závažnosti rizika na možnost Kategorie 1 (velmi nízké a vyšší) můžete předejít přijímání e-

mailů o sledovacích souborech cookie.
2. Ponechte nastavení Regulátor na možnosti Automaticky.
Oznámení jsou nezbytná k zajištění bezpečného prostředí a zároveň umožňují ušetřit váš čas.
Nastavení oznámení správce
Správa oznámení

První spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection

Viz článek: Doporučené nejlepší postupy aplikace Symantec Endpoint Protection pro zabezpečení firemního prostředí
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Komunikační porty pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Pokud jsou počítače, ve kterých je spuštěna aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a klient aplikace Symantec
Endpoint Protection, chráněny softwarovou nebo hardwarovou bránou firewall třetí strany, je nutné otevřít určité porty.
Tyto porty umožňují vzdálené zavedení a komunikaci mezi serverem pro správu a klienty. Pokyny k otevření portů nebo
povolení použití portů pro aplikace naleznete v dokumentaci k bráně firewall.

V bráně firewall, která je součástí aplikace Symantec Endpoint Protection, jsou tyto porty ve výchozím nastavení již
povoleny.

WARNING

Brána firewall klienta aplikace Symantec Endpoint Protection je ve výchozím nastavení po prvotní instalaci
zakázána, dokud není počítač restartován. Abyste zajistili ochranu bránou firewall, nechte bránu firewall
systému Windows na klientech povolenou, dokud nebude software nainstalován a klient restartován. Brána
firewall aplikace Symantec Endpoint Protection klientovi automaticky zakáže bránu firewall systému Windows,
jakmile je počítač restartován.

Table 24: Porty nutné k instalaci a komunikaci klienta a serveru

Protokol a
číslo portu

Použití Naslouchající proces Popis Platné verze

TCP 139, 445
UDP 137, 138

Vynucení zavedení z aplikace
Symantec Endpoint Protection
Manager do počítačů se systémem
Windows

svchost.exe • Komunikace je iniciována aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager (clientremote.exe).

• Nelze konfigurovat.
Používá rovněž dočasné porty TCP.

Vše

TCP 22 Vynucení zavedení z aplikace
Symantec Endpoint Protection
Manager do počítačů se systémem
Mac

launchd • Komunikace je iniciována aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager (clientremote.exe).

• Nelze konfigurovat.

Vše

TCP 2967 Funkce proxy webové mezipaměti
poskytovatele aktualizací skupiny

ccSvcHst.exe (12.1.5 a
novější)
Smc.exe (starší než
12.1.5)

• Komunikace je iniciována klienty
aplikace Symantec Endpoint
Protection.

• Lze konfigurovat.

Vše

TCP 2968 Ověření klienta při přesměrování
síťového provozu

ccSvcHst.exe • Komunikace je iniciována klienty
aplikace Symantec Endpoint
Protection.

• Lze konfigurovat.

Verze 14.2 a
novější

TCP 2638 Komunikace mezi automaticky
nainstalovanou databází a aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager

• sqlserver.exe
(databáze SQL Server
Express, verze 14.3
RU1 a novější)

• dbsrv16.exe
(vestavěná databáze,
verze 14.3 MP1 a
starší)

• Komunikace je iniciována aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager.

• Lze konfigurovat.

Vše

TCP 1433 Komunikace mezi vzdálenou
databází serveru SQL Server
a aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager

sqlserver.exe • Komunikace je iniciována aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager.

• Lze konfigurovat.
Server pro správu aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager rovněž
používá dočasné porty TCP.

Vše
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Protokol a
číslo portu

Použití Naslouchající proces Popis Platné verze

TCP 8443 Port komunikace se serverem
(HTTPS)

SemSvc.exe Prostřednictvím tohoto zabezpečeného
portu jsou přenášeny přihlašovací
informace a veškerá komunikace
správy.
• Komunikace je iniciována vzdálenou

konzolí využívající prostředí Java
nebo vzdálenou webovou konzolí,
případně partnery pro replikaci.

• Lze konfigurovat.
Symantec Endpoint Protection Manager
poslouchá na tomto portu.

Vše

TCP 8444 Webové služby Symantec
Protection Center (SPC) 2.0

SemSvc.exe Jedná se o port webových služeb
Symantec Protection Center 2.0.
Aplikace Symantec Protection
Center 2.0 prostřednictvím tohoto
portu zasílá požadavky zdrojů
dat a pracovních postupů aplikaci
Symantec Endpoint Protection
Manager.
Použití aplikace Symantec Protection
Center 2.0 spolu s aplikací Symantec
Endpoint Protection 14.x není
podporováno.

12.1.x

TCP 9090 Komunikace s webovou konzolí SemSvc.exe Tento port se používá pouze pro
prvotní komunikaci protokolu HTTP
mezi konzolí pro vzdálenou správu a
aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager. V rámci prvotní komunikace
probíhá pouze instalace a zobrazení
přihlašovací obrazovky.
• Komunikace je iniciována vzdálenou

webovou konzolí.
• Lze konfigurovat.
Používá rovněž dočasné porty TCP.

Vše

TCP 8014 Komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTP) a klientem
aplikace Symantec Endpoint
Protection

httpd.exe (Apache) • Komunikace je iniciována klienty
aplikace Symantec Endpoint
Protection.

• Lze konfigurovat.
Klienti rovněž používají dočasné porty
TCP.

Vše

TCP 443 Komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTPS) a klientem
aplikace Symantec Endpoint
Protection

httpd.exe (Apache) • Komunikace je iniciována klienty
aplikace Symantec Endpoint
Protection.

• Lze konfigurovat.
• Volitelné pro verzi 12.1.x, ale

výchozí hodnota pro nové instalace
verze 14.x

Klienti rovněž používají dočasné porty
TCP.

Vše
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Protokol a
číslo portu

Použití Naslouchající proces Popis Platné verze

TCP 443 Komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager a cloudovou konzolí

prunsvr.exe Informace o tom, které domény můžete
přidat do seznamu vynechání proxy
serverů pro cloudovou konzoli najdete
zde:
Proxy error messages appear in the
Endpoint Protection Manager Cloud
tab > Troubleshooting (Na kartě Cloud
> Řešení potíží v aplikaci Endpoint
Protection Manager se zobrazují
chybové zprávy proxy serveru)

Verze 14.0.1
a novější

HTTPS 443 Komunikace mezi roamingovým
klientem Symantec Endpoint
Protection a cloudovou konzolí

Žádné Spravovaní klienti, kteří občas
komunikují s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager,
nahrávají své kritické události přímo do
cloudové konzole. Aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager musí být
zaregistrována v cloudové konzoli.
Sledování roamingových klientů
Symantec Endpoint Protection
z cloudové konzole

Verze 14.2 a
novější

HTTP 8081
HTTPS 8082

Komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection
Manager a zařízením serveru
Content Analysis

Symantec Endpoint
Protection Manager

Server pro správu používá tento port
ke komunikaci se serverem Content
Analysis nebo zařízením Malware
Analysis.

Pouze verze
14.2.x. Zastaralo
ve verzi 14.3.

TCP 8445 Používáno vzdálenou konzolí pro
vytváření hlášení

httpd.exe (Apache) • Komunikace je iniciována konzolí
pro vytváření hlášení.

• Lze konfigurovat.

Vše

TCP 8446 Webové služby semapisrv.exe (14.x)
SemSvc.exe (12.1.x)

Aplikace vzdálené správy využívají
tento port k odesílání dat webovým
službám prostřednictvím protokolu
HTTPS.
• Zahájeno vzdáleným sledováním

a správou (RMM) a prostřednictvím
funkce EDR

• Lze konfigurovat.
• Používáno pro vzdálenou konzoli

Java (od verze 14.0.1)

Vše

TCP 8447 Spouštěč procesů semlaunchsrv.exe Virtuální účet služby spouští procesy
Symantec Endpoint Protection
Manager, které vyžadují vyšší
oprávnění, aby je nepotřebovaly ostatní
služby. Plní pouze požadavky místního
hostitele.
• Komunikace je iniciována aplikací

Symantec Endpoint Protection
Manager (SemSvc.exe).

• Lze konfigurovat.

Verze 12.1.5 a
novější
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Protokol a
číslo portu

Použití Naslouchající proces Popis Platné verze

TCP 8765 Ovládání serveru SemSvc.exe Používáno aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager pro webovou
službu Tomcat za účelem vypnutí.
• Komunikace je iniciována aplikací

Symantec Endpoint Protection
Manager.

• Lze konfigurovat.

Vše

TCP 1100 Registr vzdálených objektů SemSvc.exe Informuje platformu Ajax Swing, na
jakém portu má být spuštěn registr RMI
Registry.
• Komunikace je iniciována

platformou AjaxSwing.
• Nelze konfigurovat.

Vše

UDP 514 Export dat na server Syslog
(Volitelné)

SemSvc.exe • Odchozí provoz ze serveru Syslog
do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager

• Příchozí provoz na server Syslog
• Lze konfigurovat.
Při provozu do aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager nebo z ní
se využívají dočasné porty UDP.

• Systém Windows Vista a pozdější obsahují bránu firewall, která je standardně povolena. Pokud je brána povolena,
nemusí být možné klientský software nainstalovat nebo vzdáleně zavést. Máte-li problémy se zavedením klienta na
počítače s těmito operačními systémy, nakonfigurujte jejich brány firewall, aby umožňovaly požadovaný provoz.

• Pokud se rozhodnete používat na klientech bránu firewall systému Windows, musíte ji nakonfigurovat tak, aby
umožňovala sdílení souborů a tiskáren (port 445).

Další informace o konfiguraci nastavení brány firewall Systému Windows naleznete v dokumentaci systému Windows.

Základní nastavení serveru pro správu

Příprava počítačů se systémem Windows a Mac pro vzdálené zavedení

Sledování ochrany koncového bodu

Příprava instalace klienta
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Instalace a odinstalace serveru pro správu a klientů

Naplánujte si instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a klientů.

Před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může být nutné zvážit následující problémy:

• Počet klientů v síti.
• Kterou databázi chcete použít, zda výchozí databázi Microsoft SQL Server Express nebo databázi Microsoft SQL

Server.
• Jestli se má nastavit více sítí.
• Jestli má být nastaven server s podporou převzetí služeb při selhání.

Před instalací klientů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může být potřeba zvážit následující záležitosti:

• Jaké funkce chcete nainstalovat.
• Jakou metodu zavedení chcete použít.

Otázky architektury sítě
Symantec Endpoint Protection můžete nainstalovat za účelem testování bez ohledu na architekturu sítě ve vaší
společnosti. Symantec Endpoint Protection Manager můžete nainstalovat s několika klienty a seznámit se s danými
funkcemi.

Jakmile jste připraveni k instalaci pracovních klientů, měli byste naplánovat zavedení na základě dané organizační
struktury a požadavků na systém.

Při plánování zavedení byste měli vzít v úvahu následující skutečnosti:

• Symantec Endpoint Protection Manager
Správci využívají produkt Symantec Endpoint Protection Manager ke správě bezpečnostních zásad a klientských
počítačů. Je možné, že budete chtít vzít v úvahu bezpečnost a dostupnost počítače, na němž je produkt Symantec
Endpoint Protection Manager nainstalován.

• Vzdálená konzola
Správci mají možnost využít vzdáleného počítače, který spouští software konzoly za účelem přístupu k Symantec
Endpoint Protection Manager. Správci mohou používat vzdálený počítač, když nejsou přítomni ve své kanceláři. Měli
byste se ujistit, že vzdálené počítače splňují požadavky na vzdálenou konzolu.

• Místní a vzdálené počítače
Vzdálené počítače mohou mít pomalejší síťová připojení. Je možné, že budete chtít použít jinou metodu instalace než
tu, pomocí které instalujete místní počítače.

• Přenosné počítače, jako např. notebooky
Přenosné počítače se nemusí připojovat k síti podle pravidelného časového plánu. Je možné se ujistit, že přenosné
počítače mají zásadu LiveUpdate umožňující plán LiveUpdate. Přenosné počítače, které se pravidelně nekontrolují,
nezískají jiné aktualizace zásad.

• Počítače umístěné v zabezpečených oblastech
Počítače umístěné v zabezpečených oblastech mohou vyžadovat jiná bezpečnostní nastavení než počítače, které
nejsou umístěny v zabezpečených oblastech.

Identifikujete počítače, na něž plánujete nainstalovat klienta. Společnost Symantec doporučuje, abyste nainstalovali
klientský software na všechny nechráněné počítače, včetně počítače, který má nainstalován produkt Symantec Endpoint
Protection Manager.

První spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection
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Volba typu databáze
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá k ukládání informací o klientech a nastaveních databázi.
Vytvoření databáze je součástí konfiguračního procesu. Před instalací serveru pro správu se musíte rozhodnout, jakou
databázi použijete. Použití konzoly nebude možné, dokud nenastavíte server pro správu pro použití databáze.

Table 25: Databáze, které používá aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Typ databáze Popis

Microsoft SQL Server
Express (výchozí)

Databáze SQL Server Express je ve výchozím nastavení aplikace  Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalována automaticky. Databáze SQL Server Express nevyžaduje konfiguraci a instaluje se snáze
než SQL Server. Databázi SQL Server Express můžete nainstalovat také samostatně, což bude vyžadovat
konfiguraci. Databáze SQL Server Express podporuje až 5000 klientů.
Ve verzi 14.3 MP1 a ve starších verzích byla jako výchozí databáze vestavěná databáze.
Základní nastavení serveru pro správu

Vestavěná databáze Vestavěná databáze je ve výchozím nastavení aplikace  Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalována automaticky. Vestavěná databáze nevyžaduje konfiguraci. Vestavěná databáze podporuje až
5 000 klientů.

Microsoft SQL Server Pokud zvolíte tuto možnost, je nutné před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
nainstalovat systém SQL Server a SQL Server Native Client. Za účelem dosažení optimální kompatibility je
třeba nainstalovat stejnou verzi produktu SQL Server Native Client, jakou má systém SQL Server.
Zvažte zakoupení a instalaci systému SQL Server z těchto důvodů:
• Musíte podporovat více než 5 000 klientů. Každý server pro správu, který používá systém SQL

Server, podporuje až 18 000 klientů (verze 14.x). Pokud vaše organizace používá více klientů, můžete
nainstalovat další server pro správu.

• Budete chtít zajistit podporu zotavení po selhání a vyrovnávání zátěže.
• Budete chtít nastavit další servery pro správu jako partnery pro web.

Určení počtu požadovaných umístění
Pokud vytvoříte databázi SQL Server, je nutné nejprve nainstalovat instanci serveru SQL Server na
místním nebo vzdáleném serveru. Je třeba ji rovněž nakonfigurovat tak, aby mohla komunikovat se
serverem pro správu.
Konfigurace nastavení serveru SQL Server

Základní nastavení serveru pro správu
Následující hodnoty představují výchozí nastavení po nainstalování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Některé z následujících hodnot můžete konfigurovat pouze při instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
pomocí vlastní konfigurace.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Komunikační porty pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Table 26: Základní nastavení serveru

Nastavení Výchozí Popis

Název lokace Moje lokace (výchozí)
Umístění název místního
hostitele (vlastní)

Název lokace, jak se zobrazuje v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Název umístění je kontejner na nejvyšší úrovni, pod nímž jsou nakonfigurovány
a spuštěny všechny funkce v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Název serveru název místního hostitele Název počítače, na kterém je provozována aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.
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Nastavení Výchozí Popis

Složka s daty
databáze

SEPM_Install\data Adresář, do kterého aplikace Symantec Endpoint Protection Manager umístí datové
soubory, včetně záloh, protokolů replikací a jiných souborů aplikace. Pokud tento
adresář neexistuje, instalační program jej vytvoří.
Výchozí hodnota pro SEPM_Install je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.
V případě 32bitových systémů (pouze verze 12.1.x) to je složka C:\Program Files
\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

Heslo šifrování Žádné Toto heslo šifruje komunikaci mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
a klienty.
Pokud zvolíte výchozí konfiguraci, systém vám heslo šifrování vygeneruje
automaticky. Z obrazovky souhrnu můžete informace vytisknout nebo zkopírovat do
schránky.
Pokud zvolíte vlastní konfiguraci, systém může automaticky vygenerovat
náhodné heslo nebo můžete vytvořit vlastní heslo. Heslo může obsahovat 6–32
alfanumerických znaků.
Heslo si zapište a bezpečně uložte. Po vytvoření databáze nelze heslo měnit ani
získat. Toto heslo musíte také zadat pro účely zotavení po havárii, pokud nemáte
záložní databázi, kterou lze obnovit.
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Uživatelské jméno správce Výchozí uživatelské jméno, které je použito při prvním přihlášení ke konzole
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Tuto hodnotu nelze konfigurovat.

Heslo Žádné Heslo zadané během konfigurace serveru pro účet admin.
Původní heslo správce budete později potřebovat při opětovné konfiguraci serveru
pro správu. Heslo si zapište a bezpečně uložte.

E-mailová adresa Žádné Systémová upozornění jsou odesílána na určenou e-mailovou adresu.

Konfigurace nastavení serveru SQL Server
Pokud aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nainstalujete s databází serveru SQL, měli byste si být vědomi
toho, že existují specifické požadavky na konfiguraci SQL serveru.

Před vytvořením databáze doporučuje společnost Symantec instalovat novou instanci SQL serveru, která vyhovuje
požadavkům na instalaci a konfiguraci společnosti Symantec. Databázi můžete také instalovat do již existující instance,
ale tato instance musí být správně nakonfigurována, jinak se instalace databáze nezdaří. Například, pokud zvolíte
ověřování SQL s rozlišováním malých a velkých písmen, instalace se nezdaří.

WARNING

Pokud chcete zajistit co největší bezpečnost komunikace se vzdáleným serverem SQL Server, umístěte oba
servery do stejné bezpečné podsítě.

Table 27: Požadovaná konfigurace nastavení SQL Server

Konfigurace
nastavení Požadavky na instalaci

Název instance Nepoužívejte výchozí název instance. Vytvořte název, jako například SEPM.
Když instalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, standardně se v instanci systému SQL
Server vytvoří databáze s názvem Sem5. Výchozí název je podporován, ale může být matoucí v případě, že
na jeden počítač instalujete více instancí.

Konfigurace ověření Kombinovaný režim nebo režim ověřování systému Windows
Informace o režimech ověřování databáze SQL Server

Heslo pro účet sa Nastavte heslo při nastavení ověření na Kombinovaný režim.
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Konfigurace
nastavení Požadavky na instalaci

Povolený protokol TCP/IP
adresy IP protokolu
TCP/IP

Povolte IP1 a IP2

Čísla portů TCP/IP pro
IP1, IP2 a IPALL

Nastavte Dynamické porty TCP na prázdnou hodnotu a zadejte číslo portu TCP. Výchozí číslo portu je
obvykle 1433. Tento port zadejte při vytváření databáze.
Databáze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nepodporuje dynamické porty.

Vzdálená připojení Musí být povoleno. Musí být také stanoven protokol TCP/IP.

Pokud je databáze umístěna na vzdáleném serveru, je také nutné nainstalovat komponenty klienta systému SQL Server v
počítači se spuštěnou aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Komponenty klienta systému SQL Server zahrnují
soubor BCP.EXE. Číslo verze komponent klienta serveru SQL by mělo být stejné jako číslo verze serveru SQL, který
používáte. Pokyny k instalaci najdete v dokumentaci k serveru SQL.

Během konfigurace databáze Symantec Endpoint Protection Manager v rámci instalace zvolíte a zadáte různé hodnoty
databáze. Při konfiguraci databáze je třeba činit informovaná rozhodnutí.

Následující tabulka zobrazí nastavení, která je před zahájením instalace třeba znát.

Table 28: Nastavení databáze SQL Server

Nastavení Výchozí Popis

Název serveru název místního hostitele Název počítače, na kterém běží aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.

Složka s daty
databáze

SEPM_Install\data Složka, do které aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager umístí datové soubory, včetně
záloh, replikací a jiných souborů aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager. Pokud tato složka
neexistuje, instalační program ji vytvoří.
Výchozí hodnota pro SEPM_Install je C:\Program
Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
V případě 32bitových systémů (pouze verze 12.1.x)
to je složka C:\Program Files\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

Heslo šifrování Žádné Heslo šifrující komunikaci mezi aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager a klienty. Heslo může
obsahovat 6 – 32 alfanumerických znaků a je povinné.
Heslo si zapište a bezpečně uložte. Po vytvoření
databáze nelze heslo měnit ani získat. Toto heslo
musíte také zadat pro účely zotavení po havárii, pokud
nemáte záložní databázi, kterou lze obnovit.
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci
Endpoint Protection
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Nastavení Výchozí Popis

Databázový server název místního hostitele Název počítače, na kterém je nainstalován server
SQL, a volitelný název instance. Pokud byl databázový
server nainstalován s výchozí instancí, která
není názvem, zadejte buď název hostitele nebo
hostitele Adresa IP. Pokud byl databázový server
nainstalován s pojmenovanou instancí, zadejte
buď název hostitele\název_instance nebo Adresa
IP\název_instance. Použití název hostitele je možné
pouze v případě, že je řádně nakonfigurována služba
DNS.
Pokud provádíte instalaci na vzdálený databázový
server, musíte nejdříve nainstalovat součásti klienta
systému SQL Server v počítači, kde je spuštěna
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Port serveru SQL 1433 Port používaný k odesílání a přijímání komunikace se
systémem SQL Server.
Použití portu 0 není podporováno. Port 0 značí
náhodný, vyjednaný port.

Název databáze sem5 Název vytvořené databáze
Jméno uživatele
databáze

sem5 Název vytvořeného uživatelského účtu databáze
Uživatelský účet má standardní funkci s přístupem
pro čtení a zápis. Název může být kombinací
alfanumerických hodnot a zvláštních znaků ~ # % _
+ = | : .. Zvláštní znaky ` ! @ ' $ ^ & * ( )
- { } [ ] " \ / < ; > , ? nejsou povoleny.
Současně nejsou povoleny následující názvy:
sysadmin, server admin, setupadmin, securityadmin,
processadmin, dbcreator, diskadmin, bulkadmin.

Heslo databáze Žádné Heslo náležící k účtu uživatele databáze. Název může
být kombinací alfanumerických hodnot a zvláštních
znaků ~ # % _ + = | : . /. Zvláštní znaky ! @ *
( ) { } [ ] ; , ? nejsou povoleny.

Složka nativního
klienta SQL Server

SQL Server 2005 (12.1.x): Instalační
adresář\90\Tools\Binn
SQL Server 2008: Instalační
adresář\100\Tools\Binn
SQL Server 2012: Instalační
adresář\110\Tools\Binn
SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019: Instalační
adresář\Client SDK\ODBC\110\Tools
\Binn

Umístění místního adresáře nativního klienta SQL,
který obsahuje aplikaci bcp.exe.
Uvedené instalační cesty jsou výchozí cesty serveru
Microsoft SQL Server. Instalační adresář označuje
jednotku a adresář, ve kterém je umístěna instalace
serveru Microsoft SQL Server.
Chcete-li nainstalovat nativního klienta SQL Server,
prostudujte si stránku Microsoft TechNet odpovídající
vaší verzi SQL Server:
Instalace nativního klienta SQL Server

Uživatelské jméno
serveru

Žádné Název účtu správce databáze, obvykle se jedná o
řetězec „sa“.

Heslo serveru Žádné Heslo náležící k účtu správce databázového serveru,
obvykle se jedná o řetězec „sa“.
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Nastavení Výchozí Popis

Složka s daty
databáze

Automatické zjištění po kliknutí na tlačítko Výchozí.
SQL Server 2005 (12.1.x): Instalační
adresář\MSSQL.1\MSSQL\Data
SQL Server 2008: Instalační
adresář\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2008 R2: Instalační
adresář\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2012: Instalační
adresář\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2014: Instalační
adresář\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2016: Instalační
adresář\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2017: Instalační
adresář\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2019: Instalační
adresář\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data

Umístění složky s daty databáze SQL Server. Pokud
provádíte instalaci na vzdálený server, musí se
označení svazku shodovat s označením svazku
vzdáleného serveru.
Uvedené instalační cesty jsou výchozí cesty serveru
Microsoft SQL Server.
• Pokud provádíte instalaci do pojmenované

instance serveru SQL Server 2005, bude název
instance připojen za MSSQL tečkou a číselným
identifikátorem. Například \MSSQL.n\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance
serveru SQL Server 2008, bude název instance
připojen za MSSQL10. Například \MSSQL10.název
instance\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované
instance serveru SQL Server 2008 R2, bude název
instance připojen za MSSQL10_50. Například
\MSSQL10_50.název instance\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance
serveru SQL Server 2012, bude název instance
připojen za MSSQL11. Například \MSSQL11.název
instance\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované instance
serveru SQL Server 2014, bude název instance
připojen za MSSQL12. Například \MSSQL12.název
instance\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované
instance serveru SQL Server 2016, bude název
instance připojen za výraz MSSQL13. Například
\MSSQL13.název instance\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované
instance serveru SQL Server 2017, bude název
instance připojen za výraz MSSQL14. Například
\MSSQL12.název instance\MSSQL\Data

• Pokud provádíte instalaci do pojmenované
instance serveru SQL Server 2019, bude název
instance připojen za výraz MSSQL15. Například
\MSSQL13.název instance\MSSQL\Data

Umístění souborů pro výchozí a pojmenované instance
serveru SQL Server

Note: Pokud byl zadán správný název databázového
serveru a název instance, po kliknutí na tlačítko
Výchozí se zobrazí platná instalační složka. Pokud se
po kliknutí na tlačítko Výchozí platná instalační složka
nezobrazí, vytvoření databáze se nezdařilo.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Informace o režimech ověřování databáze SQL Server
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager podporuje dva režimy ověřování databáze SQL Server:

• Režim ověřování systému Windows
• Kombinovaný režim
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Systém SQL Server lze nastavit tak, aby používal ověřování systému Windows nebo kombinovaný režim. Kombinovaný
režim ověřování umožňuje používat ověření systému Windows nebo SQL Server. Pokud je systém SQL Server nastaven
na použití kombinovaného režimu, aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager lze nastavit na použití ověřování
systému Windows nebo kombinovaného režimu. Pokud je systém SQL Server nastaven pro ověřování systému Windows,
pro použití tohoto ověřování lze nastavit i aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Pro připojení vzdálených databází používajících ověřování systému Windows platí následující požadavky:

• V případě zavádění v prostředí služby Active Directory musí být aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a
systém SQL Server umístěny ve stejné doméně systému Windows.

• V případě zavádění do prostředí pracovních skupin musí být pověření účtů systému Windows stejné pro místní
počítače i vzdálené počítače.

Konfigurace nastavení serveru SQL Server

Odinstalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Při odinstalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se odinstaluje server a konzole. Během odinstalace
můžete také volitelně odinstalovat databázi a záložní soubory s databází. Odinstalace aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager se provádí pomocí funkce pro odebrání, opravu nebo změnu instalace aplikace v ovládacích
panelech systému Windows. Nejčastěji se jedná o možnost Programy a funkce.

Pokud máte v plánu produkt Symantec Endpoint Protection Manager nainstalovat znovu, měli byste před odinstalováním
databázi zazálohovat.

V některých případech může být potřeba odinstalovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager jiným způsobem,
například pomocí nástroje CleanWipe. Viz:

Odinstalace aplikace Symantec Endpoint Protection

Zálohování databáze a protokolů

Správa instalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
Klienta Symantec Endpoint Protection je třeba nainstalovat na všechny počítače, které chcete chránit, ať už se jedná o
fyzický nebo virtuální počítač.

Table 29: Úlohy při instalaci do klientských počítačů

Akce Popis

Určete klientské počítače Identifikujte počítače, na které chcete klientský software instalovat. Zkontrolujte, že na všech počítačích
běží podporovaný operační systém.

Note: Společnost Symantec doporučuje nainstalovat klienta také na počítač, který je hostitelem aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.

Nejaktuálnější informace o požadavcích na systém naleznete zde: Release notes, new fixes, and system
requirements for all versions of Endpoint Protection (Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na
systém pro všechny verze aplikace Endpoint Protection)

Určení skupin počítačů
(volitelné)

Identifikujte skupiny počítačů, do kterých mají vaši klienti patřit. klienty můžete seskupovat například
podle typu počítače, vaší organizace nebo požadované úrovni bezpečnosti. Tyto skupiny lze vytvořit před
instalací klientského softwaru nebo po ní.
Můžete také importovat stávající strukturu skupiny, například strukturu Active Directory.
Správa skupin klientů
Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP

 107

http://entced.symantec.com/entt?product=sep&version=12.1.6&language=english&module=doc&error=uninstall_sep
http://entced.symantec.com/sep/14/sysreqs
http://entced.symantec.com/sep/14/sysreqs
http://entced.symantec.com/sep/14/sysreqs


 

Akce Popis

Příprava klientských
počítačů na zavedení a
instalaci

Pokud vaši uživatelé nemají oprávnění správce ke svým počítačům, měli byste klientský software instalovat
dálkově pomocí vzdáleného odeslání. Vzdálená instalace bez vyžádání vyžaduje, abyste měli místní
oprávnění správce k počítačům.
Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání
Připravte počítače na vzdálené zavedení klienta a úspěšnou komunikaci s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager po instalaci.
Příprava počítačů se systémem Windows a Mac pro vzdálené zavedení

Určení funkcí a zavedení
klientského softwaru

Klientský software zaveďte pomocí jedné z dostupných metod. Přizpůsobený klientský balíček lze také
exportovat a zavést později nebo pomocí nástroje třetí strany.

Note: Společnost Symantec doporučuje, abyste zároveň s instalací aplikace Symantec Endpoint Protection
neprováděli instalaci programů třetích stran. Instalace jakýchkoliv programů třetích stran, které provádějí
změny v systému nebo síti, může mít negativní vliv na instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection. Je-
li to možné, restartujte před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection klientské počítače.

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta
Export instalačních balíčků klienta
Instalace klientského softwaru pro systém Windows pomocí nástrojů jiných výrobců
• Rozhodněte se, které funkce chcete na klientské počítače instalovat. Vlastní sady funkcí klienta

a nastavení instalace nakonfigurujte před exportem a zavedením instalačního balíčku. Nastavení
instalace zahrnují instalační složku a nastavení restartu. Také je možné použít výchozí sady funkcí
instalace klienta a nastavení instalace.
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta
Nastavení instalace klienta Windows

• U klientů pro systém Windows můžete při konfiguraci nastavení instalace klienta zvolit automatickou
odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru třetích stran.
Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Ověřit stav instalace Potvrďte, že se instalace klienta zdařila a že klienti komunikují s aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager. Spravovaní klienti se nemusí zobrazit v konzole, dokud nebude proveden restart.
Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection
Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Po instalaci můžete pokračovat tím, že zabezpečíte nespravované počítače a provedete optimalizaci výkonu instalace
aplikace Symantec Endpoint Protection.

První spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection

Příprava počítačů se systémem Windows a Mac pro vzdálené zavedení
Před zavedením aplikace Symantec Endpoint Protection z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je nutné
provést kroky, pomocí kterých připravíte počítač, abyste zajistili úspěšnou vzdálenou instalaci. Tyto kroky se týkají
pouze vzdálené instalace. Tyto změny můžete následně vrátit, ale musíte je znovu aplikovat, pokud chcete provést další
vzdálenou instalaci.

NOTE

Klienta aplikace Symantec Endpoint Protection nelze vzdáleně zavést z aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager do počítačů se systémem Linux.
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Table 30: Úlohy pro přípravu všech počítačů na vzdálené zavedení

Úloha Podrobnosti

Získání oprávnění
správce ke klientským
počítačům

Je-li klientský počítač součástí domény služby Active Directory, je třeba pro vzdálenou instalaci bez
vyžádání použít přihlašovací údaje účtu správce domény. V opačném případě si připravte přihlašovací
údaje správce pro všechny počítače, do kterých chcete produkt zavést.

Úprava nastavení brány
firewall

Upravte nastavení brány firewall, aby umožňovala komunikaci mezi komponenty produktu Symantec
Endpoint Protection.
Komunikační porty pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Odinstalace stávajícího
bezpečnostního softwaru
třetích stran

Odinstalujte jakýkoli bezpečnostní software třetích stran, který momentálně používáte. V případě počítačů
se systémem Windows obsahuje aplikace Symantec Endpoint Protection verze 12.1 RU1 MP1 a novější
nástroj, který vám pomůže automaticky odinstalovat vybraný bezpečnostní software třetích stran. Jakýkoli
bezpečnostní software, který pomocí tohoto nástroje nelze odinstalovat, je nutné odinstalovat samostatně.

Note: Některé programy však mají speciální odinstalační postupy, případně může být potřeba zakázat
funkci na ochranu proti jejich odinstalaci. Viz dokumentace k softwaru třetích stran.

Tento nástroj se konfiguruje před zaváděním a k odinstalaci dojde před instalací aplikace Symantec
Endpoint Protection.
Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Odinstalace klientů
aplikace Symantec
Endpoint Protection, kteří
se neodinstalují běžným
způsobem

Od verze 14 můžete odinstalovat stávající instalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
pro systém Windows. Tuto možnost použijte, pouze pokud se stávající instalace aplikace Symantec
Endpoint Protection neodinstaluje běžným způsobem. Tuto možnost není vhodné používat jako součást
standardního zavedení.
Tento nástroj se konfiguruje před zaváděním a k odinstalaci dojde před instalací aplikace Symantec
Endpoint Protection.
Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Odinstalace
nepodporovaného
nebo spotřebitelského
bezpečnostního softwaru
společnosti Symantec

Odinstalujte všechny nepodporované verze bezpečnostního softwaru společnosti Symantec, jako je
aplikace Symantec AntiVirus nebo Symantec Client Security. Přímý přechod z těchto produktů není
podporován.
Také je třeba odinstalovat všechny spotřebitelské produkty zabezpečení Symantec, jako například Norton
Internet Security.
Informace o odinstalaci najdete v dokumentaci k softwaru Symantec.
Podporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x
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Table 31: Úlohy na přípravu klientů se systémem Windows na vzdálené zavedení

Operační systém Úlohy

Příprava počítačů se
systémem Windows
Vista, Windows 7 nebo
Windows Server 2008 /
2008 R2

Funkce Řízení účtu uživatele systému Windows blokuje místní účty pro správu od vzdáleného přístupu
ke vzdáleným sdíleným složkám pro správu, např. C$ a Admin$. Pokud deaktivujete klíč registru
LocalAccountTokenFilterPolicy, není třeba během vzdáleného zavádění na klientských počítačích plně
zakázat řízení účtů uživatele.
Chcete-li zakázat vzdálená omezení UAC (řízení účtů uživatele), viz:
http://support.microsoft.com/kb/951016
Proveďte následující úlohy:
• Zakažte průvodce sdílením.

Průvodce sdílením brání pokročilejším možnostem sdílení v činnosti během vzdálené instalace bez
vyžádání.

• Povolte zjišťování v síti pomocí nástroje Síť a centrum sdílení.
Zjišťování sítě vám umožňuje procházet síť. Nepotřebujete ho k prohledávání sítě.

• Povolte vestavěný účet správce a přidělte účtu heslo.
Vzdálená instalace bez vyžádání selže, když účet místního správce obsahuje prázdné heslo.
Je-li klientský počítač se systémem Windows součástí domény Active Directory, použijte pro vzdálenou
instalaci přihlašovací údaje k účtu správce domény s oprávněními místního správce.

• Ověřte, zda má účet, pomocí kterého provádíte vzdálenou instalaci, oprávnění správce.
• Povolte a spusťte vzdálenou registrační službu.
• Zakažte nebo odstraňte službu Windows Defender.
Pokyny ohledně úspěšného dokončení těchto úloh naleznete v dokumentaci operačního systému.

Příprava počítačů se
systémem Windows 8 /
8.1 nebo novějších nebo
Windows Server 2012 /
2012 R2 nebo novějších

Před zavedením proveďte následující úlohy:
• Zakažte klíč registru LocalAccountTokenFilterPolicy.

Chcete-li zakázat vzdálená omezení UAC (řízení účtů uživatele), viz:
http://support.microsoft.com/kb/951016

• Povolte a spusťte vzdálenou registrační službu.
• Zakažte nebo odstraňte službu Windows Defender.

Table 32: Úlohy na přípravu klientů se systémem Mac na vzdálené zavedení

Operační systém Úlohy

Příprava počítačů Mac
ve všech podporovaných
operačních systémech

Před zavedením proveďte v počítačích Mac následující úlohy:
• Klikněte na položky Systémové předvolby > Sdílení > Vzdálené přihlášení a povolte přístup pro

všechny uživatele, nebo pouze pro vybrané uživatele, například správce.
• Pokud používáte bránu firewall systému Mac, zakažte režim Stealth. Je-li režim Stealth povolen,

vzdálená instalace bez vyžádání nemůže klienta vyhledat pomocí možnosti Prohledávat síť.
Chcete-li v systému Mac zakázat režim Stealth, přečtěte si následující článek a vyberte vaší verzi
operačního systému Mac.
Používání režimu Stealth k zabezpečení počítače Mac

• Ujistěte se, že brána firewall neblokuje port, který používá služba Secure Shell (SSH). Ve výchozím
nastavení se jedná o port TCP 22. Tento port umožňuje nezbytnou komunikaci pro vzdálené přihlášení.

• Služba Bonjour nepodporuje sítě IPv6. Pokud chcete zajistit, aby se tyto počítače Mac na kartě
Procházení sítě nebo Prohledat síť zobrazovaly, musí v nich být povoleny také sítě IPv4.
Sítě IPv6 jsou podporovány od verze 14.2.

Komunikační porty pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání

Příprava instalace klienta
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Volba mezi stažením cloudové nebo místní definice pomocí typu instalace klienta
Když specifikujete instalační balíček klienta se systémem Windows, je nutné zvolit, zda definice stáhnete z cloudu nebo
místně. V rámci cloudových možností je k dispozici standardní klient a klient Embedded nebo VDI. Aplikace Symantec
Endpoint Protection rovněž umožňuje instalaci klienta vnitřní sítě vhodného pro klienty, kteří nejsou připojeni ke cloudu.

NOTE
Pokud chcete později po instalaci klienta změnit typ instalace klienta se systémem Windows: standardní
klient, Embedded nebo VDI, vnitřní síť, je nutné nejprve stávající klientský software odinstalovat, znovu tato
nastavení nakonfigurovat a poté znovu nainstalovat nový klientský balíček.

Standardní klient (od verze 14) Standardní klient (12.1.x)

• Používá definice virů a spywaru
z cloudu.

• Instaluje pouze nejnovější definice virů
a spywaru na disk.
Standardní klient zabírá na disku
přibližně o 80 až 90 procent méně
místa než starší verze standardních
klientů nebo klientů vnitřní sítě systému
Windows.

• Zpracovává automatický upgrade
pomocí souborů delta spíše než pomocí
úplné instalace.

• Nemůže používat definice virů a spywaru z cloudu, avšak používá vyhledávání
hodnocení pro funkci Download Insight a SONAR.

• Instaluje úplnou sadu definic virů a spywaru.
• Zpracovává automatický upgrade pomocí souborů delta spíše než pomocí úplné

instalace.

Klient vnitřní sítě (od verze 14)

• Nemůže používat definice z cloudu.
• Je určen pro klienty s omezeným

přístupem nebo bez přístupu ke cloudu.
• Instaluje úplnou sadu definic virů a

spywaru.
• Podobá se starší verzi klienta

standardní velikosti. Používá
vyhledávání hodnocení pro funkci
Download Insight a SONAR, pokud je
připojen ke cloudu.

• Zpracovává automatický upgrade
pomocí souborů delta spíše než pomocí
úplné instalace.
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Klient Embedded/VDI (od verze 14) Klient Embedded/VDI (od verze 12.1.6)

• Používá definice virů a spywaru
z cloudu.

• Instaluje pouze nejnovější definice virů
a spywaru.
Klient zabírá na disku přibližně o 80
až 90 procent méně místa než klienti
systému Windows vnitřní sítě.

• Klient Embedded/VDI obsahuje více
možností optimalizace velikosti než
standardní klient:
– Mezipaměť instalačního programu

se po dokončení instalace neukládá.
Tato změna znamená, že nelze
odebrat nebo upravit instalaci
prostřednictvím nabídky Ovládací
panely, pokud nejprve nezkopírujete
instalační balíček na klientský
počítač.

– Klient Embedded využívá kompresi
NTFS ve více složkách než
standardní klient.

• Zpracovává automatický upgrade
pomocí úplných instalačních balíčků.
Nemůže používat soubory delta.

• Nemůže používat definice virů a spywaru z cloudu.
• Instaluje pouze nejnovější definice virů a spywaru.

Starší verze klienta zabírá na disku přibližně o 80 až 90 procent méně místa než
starší verze standardních klientů systému Windows.

• Úroveň ochrany poskytovaná tímto klientem je nepatrně nižší než u standardního
klienta verze 12.1.x. Společnost Symantec doporučuje nainstalovat a povolit všechny
funkce ochrany, mezi které patří brána firewall, funkce Download Insight, prevence
narušení a funkce SONAR. Chcete-li zajistit nejvyšší úroveň zabezpečení, použijte
funkci uzamčení systému.

• Obsahuje stejné možnosti optimalizace velikosti jako novější klient Embedded.
• Zpracovává automatický upgrade pomocí úplných instalačních balíčků. Nemůže

používat soubory delta.
• Zaveden ve verzi 12.1.6.

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Export instalačních balíčků klienta

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta
Po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nainstalujte klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
pomocí Průvodce zavedením klienta.

Table 33: Způsoby instalace klienta

Možnosti Popis

Uložit balík Tato možnost instalace vytvoří spustitelný instalační balíček, který lze uložit na server pro správu a poté jej
distribuovat na klientské počítače. Uživatelé poté nainstalují klientský software, takže musí mít oprávnění
místního správce k počítačům.
Pomocí této možnosti lze nainstalovat klienty systému Windows, Mac a Linux.
Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček

Vzdálená instalace bez
vyžádání

Vzdálená instalace bez vyžádání odešle klientský software na počítače, na které určíte. Instalace se na
klientských počítačích automaticky spustí. Vzdálená instalace bez vyžádání nevyžaduje, aby měl uživatel
oprávnění místního správce k počítači.
Pomocí této možnosti lze nainstalovat klienty systému Windows a Mac.
Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání
Příprava počítačů se systémem Windows a Mac pro vzdálené zavedení
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Možnosti Popis

Webový odkaz a e-mail Uživatelé obdrží e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz ke stažení a k instalaci klientského softwaru.
Uživatelé poté nainstalují klientský software, takže musí mít oprávnění místního správce k počítačům.
Pomocí této možnosti lze nainstalovat klienty systému Windows, Mac a Linux.
Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí webového odkazu a e-mailu

Než spustíte Průvodce zavedením klienta, zkontrolujte možnosti instalace, případně je upravte, a pak tyto možnosti
během instalace vyberte. Mezi možnosti instalace patří technologie ochrany při instalaci, cílová složka pro instalaci a jak
proběhne restart po dokončení instalace.

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Nastavení instalace klienta Windows

Příprava instalace klienta

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta
Když zavádíte instalační balíček klienta systému Windows pomocí Průvodce zavedením klienta, je třeba zvolit sadu
funkcí. Tato sada funkcí určuje, které prvky ochrany budou v klientovi instalovány. Můžete vybrat výchozí sadu funkcí
nebo přizpůsobit sadu funkcí. Pro funkce, které mají být nainstalovány, se rozhodněte na základě role počítačů, úrovně
zabezpečení nebo výkonu, které počítače potřebují.

Po instalaci dávejte pozor, abyste nechali všechny ochrany povoleny.

Table 34: Sady funkcí instalace klienta (systém Windows)

Sada funkcí Popis

Úplná ochrana pro klienty Doporučeno pro pracovní stanice, stolní počítače a přenosné počítače.
Nabízí všechny funkce ochrany. Vhodné pro přenosné počítače, pracovní stanice a stolní počítače.
Zahrnuje úplnou ochranu při stahování a ochranu poštovního protokolu.
Maximální zabezpečení zajistí úplná ochrana, kdykoli je to možné.

Úplná ochrana pro servery Doporučeno pro servery.
Zahrnuje všechny technologie ochrany kromě ochrany nástroje pro prověřování e-mailů. Vhodné
pro servery vyžadující maximální zabezpečení sítě, včetně serveru Symantec Endpoint Protection
Manager.

Základní ochrana pro
servery

Doporučeno pro servery s vysokou propustností.
Zahrnuje ochranu před viry a spywarem a základní ochranu při stahování. Vzhledem k tomu, že
prevence narušení může u serverů s vysokou propustností způsobit potíže s výkonem, je tato možnost
vhodná pro servery vyžadující maximální výkon sítě.

Instalační balíček klienta systému Mac instaluje ochranu před viry a spywarem a prevenci narušení. Funkce instalačního
balíčku klienta systému Mac nelze upravit.

Instalační balíček klienta se systémem Linux instaluje pouze ochranu před viry a spywarem.

Přizpůsobení sady funkcí

Pokud chcete nainstalovat vedlejší sadu ochran, vytvořte vlastní sadu funkcí. Společnost Symantec doporučuje
nainstalovat všechny ochrany.

Pro instalační balíčky klienta se systémem Mac nebo Linux nelze tyto funkce přizpůsobit.

Vytvoření vlastní sady funkcí pro instalaci vlastního klilenta
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1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Instalovat balíčky.

2. Klikněte na položku Sada funkcí pro instalaci klienta > Přidat sadu funkcí pro instalaci klienta.

3. V dialogovém okně Přidat sadu funkcí pro instalaci klienta zadejte název a popis a zaškrtněte, které ochrany
chcete nainstalovat do klienta.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Příprava instalace klienta

Správa instalačních balíčků klienta
Ke správě klientů pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je nutné, abyste exportovali instalační balíček
spravovaného klienta a pak nainstalovali soubory obsažené v balíčku na klientské počítače. Klienta můžete zavést buď
pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, nebo pomocí nástroje pro zavádění třetí strany.

Společnost Symantec příležitostně poskytuje aktualizované balíčky instalačních souborů, obvykle když je vydávána nová
verze produktu. Pomocí funkce automatického upgradu můžete automaticky aktualizovat všechny spravované klienty
systému Windows a Mac ve skupině. Není třeba opětovně zavádět software pomocí nástrojů pro zavádění instalací.

Table 35: Instalační balíček klienta – související úlohy

Úloha Popis

Nastavení instalačních
balíků klienta

Můžete zvolit konkrétní ochranné technologie klienta, které chcete nainstalovat, a můžete určit, jak
instalace komunikuje s koncovými uživateli.
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta
Nastavení instalace klienta Windows

Export instalačních
balíčků klienta

Exportovat můžete balíčky pro spravované nebo nespravované klienty.
Tyto balíčky můžete exportovat do jednoho spustitelného souboru nebo do série souborů v adresáři.
Zvolená metoda závisí na používané metodě zavádění a na tom, zda chcete aktualizovat software klientů
ve skupinách. Pokud používáte objekt zásad skupiny služby Active Directory, neprovádějte export do
jednoho spustitelného souboru.
Export instalačních balíčků klienta
Jak na stažení instalačního balíčku nespravovaného klienta
Instalace nespravovaného klienta systému Windows

Importovat aktualizace
instalačních balíčků
klienta

Aktualizované instalační balíčky klienta můžete přidat do databáze k jejich zpřístupnění pro distribuci z
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Balíčky můžete během tohoto postupu exportovat, aby
byly dostupné pro zavedení do počítačů, na kterých není klientský software.
Import instalačních balíčků klienta do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Upgrade klientů systému
Windows a Mac v jedné
nebo více skupinách

Exportované balíčky můžete do jednotlivých počítačů nainstalovat postupně nebo můžete exportované
soubory zavést do více počítačů současně.
Pokud společnost Symantec poskytne aktualizace instalačních balíčků klienta, je třeba je nejdříve přidat do
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, aby byly k dispozici pro export. Není však nutné je znovu
instalovat pomocí nástrojů pro zavádění klientů. Nejjednodušším způsobem aktualizace softwaru klientů
systému Windows a Mac na nejnovější verzi je použití funkce automatického upgradu. Je vhodné nejdříve
aktualizovat skupinu s nízkým počtem testovacích počítačů.
Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu
Klienty můžete aktualizovat také pomocí funkce LiveUpdate, pokud povolíte klientům spuštění aktualizace
LiveUpdate a pokud zásada nastavení aktualizace LiveUpdate dovoluje aktualizace.
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Úloha Popis

Odstranit instalační
balíčky klienta

Chcete-li ušetřit místo na disku, můžete smazat starší instalační balíčky klienta. Ale funkce AutoUpgrade
někdy používá k vytvoření aktualizačních balíčků starší instalační balíčky klientů systému Windows.
Aktualizační balíčky mají za následek menší objem stahování ze strany klientů.

Příprava instalace klienta

Export instalačních balíčků klienta
Pokud potřebujete možnosti, které nejsou k dispozici při použití možnosti Uložit balíček v Průvodci zavedením klienta,
může být třeba exportovat instalační balíček klienta. Například budete možná potřebovat vytvořit nespravovaného klienta
s vlastními zásadami. Také můžete možná potřebovat pouze 32bitové nebo 64bitové instalační balíčky pro systém
Windows nebo instalační balíčky DPKG nebo RPM pro systém Linux.

Když instalační balíček klienta exportujete, můžete jej zavést. Možnost Vzdálené odeslání v Průvodci zavedením
klienta může zavést balíčky systémů Windows a Mac, které exportujete. Případně můžete exportovaný balíček
nainstalovat přímo do klienta nebo k jeho zavedení použít program třetí strany.

Můžete vytvořit instalační balíček pro spravované klienty nebo nespravované klienty. Oba typy balíčků mají funkce,
zásady a nastavení, která přiřadíte. Pokud vytvoříte balíček pro spravované klienty, můžete je spravovat prostřednictvím
konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud vytvoříte balíček pro nespravované klienty, nemůžete je
spravovat prostřednictvím konzoly. Nespravovaného klienta se systémem Windows nebo Mac můžete kdykoli konvertovat
na spravovaného klienta pomocí možnosti Zavedení aktualizačního balíčku komunikace v nástroji Průvodce
zavedením klienta.

NOTE

Pokud exportujete instalační balíčky klienta ze vzdálené konzole, balíčky se vytvoří na počítači, z něhož
spouštíte vzdálenou konzoli. Pokud použijete více domén, musíte balíčky exportovat pro jednotlivé domény,
protože jinak se klienti nezobrazí ve správných skupinách domén.

Jak exportovat instalační balíky klienta
1. V konzole klikněte na položku Správce a poté na položku Instalovat balíčky.

2. V části Instalační balíky klepněte na možnost Instalační balík klienta.

3. V podokně Instalační balíček klienta v části Název balíčku klikněte pravým tlačítkem na balíček, který chcete
exportovat a pak klikněte na možnost Exportovat.

4. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte složku, která bude obsahovat exportovaný balíček a pak klikněte
na tlačítko OK.

NOTE

Balíček exportu nepodporuje adresáře s dvoubajtovými znaky nebo znaky high-ASCII a blokuje jejich výběr.

5. Nastavte jiné možnosti podle vašich instalačních cílů. Možnosti se liší v závislosti na typu a platformě instalačního
balíčku, který exportujete.

Podrobné informace o možnostech exportu zobrazíte kliknutím na položku Nápověda.

Nastavení Exportování balíku

6. Klikněte na tlačítko OK.

Import instalačních balíčků klienta do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček
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Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Příprava instalace klienta

Import instalačních balíčků klienta do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
Import instalačního balíčku klienta do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může být nutný v následujících
případech:

Provádíte upgrade na novější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí databáze, kterou jste
obnovili z předchozí verze. Databáze obsahuje starší instalační balíčky klienta a je nutné importovat novější balíčky.

Měli byste zajistit, aby byla verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vždy stejná nebo novější než verze
klienta.

NOTE

Můžete přímo importovat spustitelný balíček, např. soubor .exe nebo .zip, ale nedoporučuje se to. Soubor .info
obsahuje informace, které popisují balíček a zajišťují správný přenos do budoucích sestavení klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection pomocí rozdílových aktualizací. Webová konzola aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager naproti tomu neimportuje formát souboru .info. Ve webové konzole můžete pouze
importovat nebo exportovat balíčky v jednom souboru, např. ve formátu souboru .zip nebo .exe.

Postup importu instalačních balíčků klienta do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
1. Importovaný instalační balíček zkopírujte do adresáře na počítači s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.

Instalační balíček klienta obsahuje dva soubory. Jeden soubor je pojmenován název_produktu.dat a druhý soubor je
pojmenován název_produktu.info. Tyto soubory se automaticky importují v průběhu instalace nebo upgradu aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager. Balíčky lze také získat ze složky SEPM/Balíčky instalačního souboru.

2. V konzoli klikněte na možnost Správce > Instalovat balíčky.

3. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat instalační balík klienta.

4. V dialogovém okně Přidat instalační balík klienta zadejte název a popis balíku.

5. Klepněte na tlačítko Procházet.

6. V dialogovém okně Vybrat složku vyhledejte a vyberte soubor název_produktusoubor .info pro nový balíček, který
jste zkopírovali v kroku 1, a potom klikněte na tlačítko Vybrat.

7. Až se zobrazí hlášení Úspěšně dokončeno, klikněte na tlačítko Zavřít.

Chcete-li exportovat instalační soubory a zpřístupnit je pro zavedení, klikněte na tlačítko Exportovat tento balíček a
dokončete postup.

Export instalačních balíčků klienta

Po úspěšném importu balíčku se v protokolu Systém > Správa zobrazí událost „Balíček je vytvořen“. Zpráva je
popsána textem, jako například „Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager úspěšně importovala 32bitový
balíček SEP 12.1 RU5. Tento balíček je nyní dostupný pro zavedení.“

Prohlížení protokolů

Příprava instalace klienta
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Velikosti instalačního balíčku klienta Windows a aktualizací obsahu
V databázi aplikace Symantec Endpoint Protection se také uchovávají instalační balíčky klientů, opravy produktu a
aktualizace obsahu, které ovlivňují požadavky na úložiště. Opravy produktu obsahují informace pro balíky klienta a
informace pro každý jazyk nebo národní prostředí. Opravy také vytvářejí nové úplné sestavy klientů.

Velikost instalačního balíčku klienta Windows zobrazí velikost instalačního balíčku klienta, pokud je povolena maximální
úroveň přihlašování klienta a technologií ochrany.

Table 36: Velikost instalačního balíčku klienta Windows

Typ klienta /
typ definice

*Nainstalováno s
definicemi virů? 64bitový balíček (MB) 32bitový balíček (MB)

Ano 188 175Standardní a vložený (14)
CoreDefs-3** Ne 93 81

Ano 288 276Vnitřní síť (14)
CoreDefs-1.5 Ne 93 80

Ano 335 316Standardní (12.1.6)
CoreDefs-1 Ne 86 70

Ano 182 165Snížené (vestavěné/VDI)
(12.1.6)
CoreDefs-3

Ne 86 70

U těchto balíčků můžete nastavit větší prezenční signál. Tyto velikosti nezahrnují protokoly brány firewall na úrovni
paketů, které se v provozním prostředí nedoporučují. Pokud není povoleno protokolování klienta a na serveru pro správu
se nenacházejí nové zásady ani obsah ke stažení, velikost instalačního balíčku klienta je menší. V tomto případě můžete
nastavit menší prezenční signál.

* Pokud má vaše síť malé přenosové pásmo, nainstalujte balíček klienta bez definicí virů. Jakmile se klient připojí
k serveru pro správu, obdrží úplnou sadu definic virů.

Všechny instalační balíčky klienta zahrnují všechny funkce, například ochranu proti virům a spywaru, bránu firewall, IPS,
SONAR, uzamčení systému, řízení aplikace, obsah integrity hostitele apod. Rozdíl mezi typy klientů jsou ve velikosti
definici virů a spywaru.

Výběr typu instalace klienta

Aktualizace obsahu vyžadují méně úložného místa v databázi a v systému souborů. Namísto uchovávání několika plných
revizí nyní server pro správu uchovává pouze jednu plnou revizi obsahu a přírůstkové rozdíly. Ve verzi 12.1.6 úplné
aktualizace obsahu vyžadují přibližně 470 MB.

NOTE

Ve verzi 14 a novějších můžete stahovat aktualizace zabezpečení do klientů stejným způsobem, jakým
stahujete jiný obsah, a to pomocí serveru aktualizace LiveUpdate, serveru pro správu nebo poskytovatele
aktualizací skupiny. Stažení oprav zabezpečení aplikace Endpoint Protection do klientů systému Windows

Vytváření vlastních instalačních balíčků klienta Windows v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
Konfigurací nastavení instalace klienta a sad funkcí klienta můžete přizpůsobit instalační balíčky klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection pro systém Windows. Toto přizpůsobení vám mimo jiné umožní konfigurovat instalační
cestu, chování restartu po instalaci a to, zda instalační balíček odinstaluje bezpečnostní produkt třetí strany.

 117



 

NOTE

Konfigurace nastavení instalace klienta a sady funkcí instalace klienta se vztahují pouze na instalační balíčky
pro systém Windows. Prostřednictvím možnosti Správce > Instalovat balíčky > Instalační balíček klienta
můžete exportovat instalační balíček pro systém Macintosh nebo Linux, avšak možnosti konfigurace se liší.

Table 37: Úlohy potřebné k vytvoření vlastního instalačního balíčku klienta Windows

Úloha Podrobnosti

Vytvoření nové
konfigurace vlastního
nastavení instalace
klienta

Pomocí možnosti Nastavení instalace klienta definujete chování instalace.
Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientských počítačích, tuto akci můžete
konfigurovat zde.
Přizpůsobení nastavení instalace klienta
Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Vytvoření nové vlastní
sady funkcí

Sady funkcí instalace klienta definují, jaké technologie ochrany se nainstalují do klientského počítače.
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Vytvoření nového
vlastního instalačního
balíčku

Při exportu instalačního balíčku klienta si můžete vybrat z vámi vytvořených souborů s přizpůsobenými
nastaveními. Také můžete vybrat, kam se balíček uloží a zda je balíček jeden soubor (.EXE) nebo složka
se soubory.
Můžete také použít vlastní nastavení instalace a vlastní sady funkcí u Průvodce zavedením klienta.
Export instalačních balíčků klienta
Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání

Příprava instalace klienta

Nastavení instalace klienta Windows
Průvodce zavedením klienta vás vyzve k zadání nastavení instalace klienta pro klienty Windows. Nastavení instalace
klienta definují možnosti samotného procesu instalace. Je možné definovat cílovou složku instalace, zda chcete zakázat
protokolování instalace, nastavení restartu po instalaci a další možnosti.

Je možné zvolit výchozí nastavení instalace klienta nebo přidat vlastní Nastavení instalace klienta v nabídce Správce
> Instalovat balíčky > Nastavení instalace klienta. Místní nápověda nabízí podrobné informace o nastaveních, která
můžete konfigurovat.

Instalaci bez zásahu uživatele musíte použít pro vzdálené použití, abyste minimalizovali rušení uživatele. Pokud použijete
zavedení bez zásahu uživatele, je nutné restartovat aplikace připojující se k aplikaci Symantec Endpoint Protection, jako
je například aplikace Microsoft Outlook.

Pokud použijete bezobslužnou instalaci (Zobrazit pouze indikátor průběhu), systém Windows může uživatelům zobrazit
jedno nebo více místních oken. Instalace by se však měla zdařit, i když si jich uživatel nevšimne.

Pro dálkové použití nemůžete použít interaktivní instalaci. Tento typ instalace se nezdaří, pokud s ním uživatel
neinteraguje. Funkce zabezpečení (například izolace relace Windows Session 0) u některých operačních systémů může
způsobit, že se průvodce interaktivní instalací nezobrazí. Interaktivní typ instalace můžete použít pouze pro lokální
instalace. Tato doporučení platí pro 32bitové i 64bitové operační systémy.

Přizpůsobení nastavení instalace klienta

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání

Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače

Příprava instalace klienta

 118



 

Přizpůsobení nastavení instalace klienta
Nastavení instalace, které používáte pro instalační balíček klienta a automatický upgrade, můžete změnit.

Pokud například chcete nainstalovat klienta do vlastní instalační složky nebo resetovat nastavení komunikace mezi
klientem a serverem, vytvoříte vlastní nastavení instalace klienta. Následně použijete toto vlastní nastavení při exportu
nebo nasazení balíčku nebo nastavíte automatický upgrade.

Postup přizpůsobení nastavení instalace klienta
1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Instalovat balíčky > Nastavení instalací klientů.

2. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat nastavení instalace klienta.

Soubory výchozího nastavení instalace klientů nelze upravit.

3. Vyberte operační systém, na který se vztahuje soubor nastavení.

4. Zadejte název a popis.

5. Proveďte svůj výběr z dostupných možností na těchto kartách:

• Windows: Základní nastavení a Nastavení restartu
• Mac: Nastavení restartu a Nastavení upgradu

Nastavení restartu a upgradu klienta se systémem Mac se vztahují pouze na automatický upgrade (verze 14 a
novější).

Chcete-li získat podrobnější informace o těchto možnostech, klikněte na tlačítko Nápověda.

6. Kliknutím na tlačítko OK uložte tato nastavení.

Když spustíte průvodce nasazením klienta nebo nakonfigurujete automatický upgrade, vyberte vytvořené nastavení z
rozevírací nabídky vedle možnosti Nastavení instalace.

Nastavení instalace klienta Windows

Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Odinstalace stávajícího zabezpečovacího softwaru
Nové instalační balíčky lze zavést a nakonfigurovat tak, aby před instalací klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
odinstalovaly stávající bezpečnostní software. Díky odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru může klient
Symantec Endpoint Protection fungovat efektivněji. Stávající bezpečnostní software třetích stran nebo stávajícího klienta
aplikace Symantec Endpoint Protection můžete odebrat.

Funkci pro odebrání bezpečnostního softwaru aktivujete vytvořením nebo úpravou vlastního nastavení instalace klienta.
Poté během zavádění vyberte tuto vlastní konfiguraci.

Pomocí této funkce můžete odinstalovat software zabezpečení třetích stran. Informace o softwaru třetích stran
odebraném klientským balíčkem naleznete zde: Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint
Protection 14 Některé programy však mají speciální odinstalační postupy, případně může být potřeba zakázat funkci na
ochranu proti jejich odinstalaci. Viz dokumentace k softwaru třetích stran.

Bezpečnostní software jiných výrobců nelze odebrat pomocí klientských balíčků pro systém Mac nebo Linux.
Bezpečnostní software jiných výrobců je nutné odinstalovat před zavedením klientského balíčku aplikace Symantec
Endpoint Protection.

NOTE

Změny související s odebráním bezpečnostního softwaru třetí strany ve verzi 14.2 mají za následek, že
odebrání není v instalačních balíčcích pro dřívější verze možné. Odebrání bezpečnostního softwaru třetí strany
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například nelze použít u klientských balíčků pro verzi 14.0.1, pokud je vytvoříte a zavedete pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager verze 14.2.

Ve verzi 14 a novějších můžete také odebrat stávající instalace aplikace Symantec Endpoint Protection, které nelze
odinstalovat standardními způsoby, jako například pomocí možnosti Ovládací panely systému Windows. Funkce se
zobrazí jako samostatná možnost v nastaveních instalace klienta.

Odebrání stávajícího bezpečnostního softwaru třetích stran je možné pouze pomocí balíčků vytvořených následujícím
postupem.

1. Pokud chcete nakonfigurovat klientské balíčky tak, aby odinstalovaly stávající zabezpečovací software, klikněte v
konzoli na stránce Správce na možnost Instalovat balíčky a potom klikněte na položku Nastavení instalace klienta.

2. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat nastavení instalace klienta.

NOTE

Jestliže jste dříve vytvořili vlastní nastavení instalace klienta, můžete je upravit v nabídce Úlohy a poté
kliknout na tlačítko Upravit nastavení instalace klienta. Při úpravě stávající vlastní konfigurace nedojde k
úpravě dříve exportovaných instalačních balíků.

3. Na kartě Základní nastavení klikněte na jednu z následujících možností:

• Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran
• Pokud chcete odebrat poškozenou verzi klienta aplikace Symantec Endpoint Protection, použijte možnost Odebrat

existující software klienta aplikace Symantec Endpoint Protection, který nelze odinstalovat (14)
Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

4. Přečtěte si informace o vybrané možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

Podle potřeby můžete u této konfigurace také upravit další možnosti. Další informace o těchto možnostech zobrazíte
kliknutím na možnost Nápověda.

5. Kliknutím na tlačítko OK konfiguraci uložte.

6. Pokud chcete zavést klientské balíčky k odinstalaci stávajícího zabezpečovacího softwaru, spusťte v konzoli na
domovské stránce možnost Průvodce zavedením klienta.

Klikněte na možnost Nápověda > Stránka Začínáme a poté v části Požadované úlohy klikněte na možnost
Instalace klientského softwaru do počítačů.

7. V Průvodci zavedením klienta klikněte na možnost Zavedení nového balíčku a klikněte na tlačítko Další.

Pomocí volby Zavedení existujícího balíčku lze zavést dříve vytvořené instalační balíčky. Tyto balíčky však musely
být exportovány prostřednictvím vlastního nastavení instalace klienta způsobem, který je popsán v předchozím
postupu.

8. V nabídce Vybrat skupinu a sady funkcí pro instalaci vyberte instalační balíček Windows. V rozevíracím seznamu
Nastavení instalace vyberte vlastní nastavení instalace klienta, které jste vytvořili nebo upravili v předchozím
postupu. Klikněte na tlačítko Další.

9. Klikněte na metodu zavedení, kterou chcete použít, a následným kliknutím na tlačítko Další pokračujte a vybranou
metodu zavedení proveďte.

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Nastavení instalace klienta Windows

Příprava instalace klienta
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Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection
14
V následující tabulce jsou uvedeny produkty zabezpečení jiných výrobců, které může instalační balíček klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection odebrat. Možnost Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích
stran v dialogovém okně Nastavení instalace klienta tyto produkty odebere.

Bezpečnostní produkty, které nejsou uvedeny v seznamu podporovaných produktů, lze odebrat pomocí nástroje SEPprep.

Table 38: Seznam bezpečnostních produktů třetích stran, které průvodce instalací klienta odebere

Verze Produkty třetích stran

14.3 RU1 Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14.3 RU1
14.3 MP1 Ve verzi 14.3 MP1 byla možnost Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran

z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odebrána. Místo toho použijte nástroj TPAR, který je
umístěn ve složce Tools/TPAR ve složce ke stažení Symantec Endpoint Protection.
Soubor readme se nachází zde: Funkce odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Symantec
Endpoint Protection
Pokud máte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 MP1 a potřebujete
vytvořit instalační balíček pro klienta verze 14.0 až 14.3, můžete zobrazit a použít možnost
Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software třetích stran přidáním parametru
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true do souboru conf.properties a restartováním
služby serveru pro správu.

14.0 až 14.3 Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14

Odinstalace stávajícího zabezpečovacího softwaru

Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Symantec Endpoint
Protection 14.3 RU1
V následující tabulce jsou uvedeny produkty a verze produktů třetích stran, které může aplikace Symantec Endpoint
Protection (SEP) odebrat před instalací instalačního balíčku klienta. Instalační balíček klienta odebere libovolnou verzi
produktu.

Table 39: Seznam bezpečnostních produktů třetích stran, které průvodce instalací klienta odebere

Nastavení Popis

Avast Antivirus
AVG AVG Protection
ESET ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security

ESET Remote Administrator Agent
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Nastavení Popis

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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Nastavení Popis

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

Pomocí verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) 14.3 MP1 a novějších již nelze v možnosti v
Nastavení klientské instalace vytvořit instalační balíček, který používá možnost Automaticky odinstalovat stávající
bezpečnostní software třetích stran. Místo toho použijte TPAR. Pokud však máte verzi 14.3 MP1 aplikace SEPM
a vytváříte instalační balíček pro klienta aplikace SEP, která je starší než 14.3 MP1, můžete tuto funkci použít, ale do
souboru conf.properties bude nutné přidat parametr scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true a služby
restartovat. Potom se toto zaškrtávací políčko zobrazí. Tato možnost funguje pouze pro klienty verzí 14.0–14.3, protože
stále obsahují funkci na straně klienta.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
Po instalaci klientského softwaru Windows je třeba klientské počítače restartovat. Ve výchozím nastavení se klientské
počítače Windows restartují po instalaci automaticky, i když uživatel může restart posunout až na předem plánovaný čas
v noci. Před exportem nebo zavedením instalačního balíčku je možné konfigurovat nastavení instalace klienta Windows a
upravit restart po instalaci. Můžete konfigurovat možnosti restartu ve skupině a řídit restart klientských počítačů po opravě
rizika nebo stažení nového klienta.

Klientské počítače Mac zobrazí po instalaci výzvu k restartování. Po odeslání balíčku klienta, pokud není nikdo k počítači
Mac přihlášen, dojde automaticky ke tvrdému restartu, jakmile instalace skončí. Toto nastavení nelze upravit.

Klientské počítače Linux po instalaci nevyžadují restart ani nebude restart automaticky proveden.

Klientské počítače Mac a Windows lze kdykoli restartovat spuštěním příkazu k restartu ze serveru pro správu. Klienta
Linux nelze restartovat pomocí příkazu k restartu ze serveru pro správu. Restart klientských počítačů Windows lze
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také naplánovat na dobu, kdy to bude pro uživatele nejpříhodnější. Můžete si vynutit okamžitý restart nebo uživateli dát
možnost zpoždění. Po odeslání příkazu k restartu na klientský počítač Mac bude vždy proveden tvrdý restart.

1. Pokud chcete konfigurovat opravy rizik a možností restartu po stažení nového klienta v klientských počítačích
Windows, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti vyberte skupinu a klepněte na položku Zásady.

3. Na kartě Zásady klikněte na položku Obecná nastavení.

4. V dialogovém okně Obecná nastavení na kartě Restartovat nastavení vyberte způsob a plán restartu.

Některé možnosti restartu platí jen pro klienty pro systém Windows. Další podrobnosti naleznete v kontextové
nápovědě.

Můžete také nechat na klientských počítačích zobrazit před restartem oznámení. Výchozí zpráva říká uživateli, že
oprava rizika zabezpečení nebo stažení nového obsahu vyžaduje restart.

5. Klikněte na tlačítko OK.

6. Pokud chcete restartovat vybraný klientský počítač, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

7. Na stránce Klienti na kartě Klienti vyberte skupinu.

8. Na kartě Klienti vyberte klienta, klikněte pravým tlačítkem na možnost Spustit příkaz v počítačích a poté klikněte na
možnost Restartovat klientské počítače.

9. Klikněte na tlačítko Ano, podle potřeb upravte možnosti restartu a poté klikněte na tlačítko OK.

Některé možnosti restartu platí jen pro klienty pro systém Windows. Další podrobnosti naleznete v kontextové
nápovědě.

10. Pokud chcete restartovat klientské počítače ve vybrané skupině, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

11. Na stránce Klienti na kartě Klienti vyberte skupinu, klepněte na možnost Spustit příkaz na skupinu a poté klepněte
na možnost Restartovat klientské počítače.

12. Klikněte na tlačítko Ano, podle potřeb upravte možnosti restartu a poté klikněte na tlačítko OK.

Některé možnosti restartu platí jen pro klienty pro systém Windows. Další podrobnosti naleznete v kontextové
nápovědě.

Nastavení instalace klienta Windows

Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Příprava instalace klienta

Spravovaní a nespravovaní klienti
Klientský software můžete nainstalovat jako spravovaného nebo nespravovaného klienta. Ve většině případů byste měli
instalovat spravovaného klienta. Nainstalujte nespravovaného klienta tak, aby měl uživatel větší kontrolu nad počítačem,
například testovací počítač nebo pokud je počítač převážně mimo pracoviště. Ujistěte se, že nespravovaní klienti mají
příslušnou úroveň znalostí ke konfiguraci bezpečnostního nastavení, které se liší od výchozího nastavení.

Nespravovaného klienta lze převést na spravovaného později, nahrazením souboru komunikace mezi klientem a
serverem na klientském počítači.
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Table 40: Rozdíly mezi spravovaným a nespravovaným klientem

Typ Popis

Spravovaný klient Spravovaní klienti se připojují k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Klientské počítače
spravujete z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Konzolu používáte k aktualizaci
klientského softwaru, zásad zabezpečení a definic virů na spravovaných klientských počítačích.
Spravovaný klient může získat aktualizace obsahu z Symantec Endpoint Protection Manager, GUP,
internetu a funkce LiveUpdate.
Ve většině případů se klientský software instaluje jako spravovaný klient.
Spravovaného klienta je možné nainstalovat jedním z následujících způsobů:
• Během úvodní instalace produktu
• Z konzoly po instalaci
Cloudem řízené funkce verze 14.0.1 nebo novější vyžadují spravovaného klienta.

Nespravovaný klient Klientský počítač musí spravovat primární uživatel počítače. Nespravovaný klient není připojen
k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a nelze jej spravovat z konzoly. Ve většině případů se
nespravovaní klienti připojují k vaší síti nepravidelně nebo vůbec. Klientský software, zásady zabezpečení
a definice virů musí na nespravovaném klientském počítači aktualizovat primární uživatel počítače.
Nespravovaný klient může získat aktualizace obsahu z internetu a funkce LiveUpdate. Obsah všech klientů
je třeba aktualizovat jednotlivě.
Jak na stažení instalačního balíčku nespravovaného klienta
Instalace nespravovaného klienta systému Windows

Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?

Příprava instalace klienta

Jak na stažení instalačního balíčku nespravovaného klienta
Instalační balíček nespravovaného klienta aplikace Symantec Endpoint Protection můžete získat jedním z následujících
způsobů:

• Stáhněte si samostatný instalační program klienta z portálu technické podpory Broadcom.
Stažení samostatného instalačního programu klienta

• Zkopírujte složku z úplného instalačního souboru z portálu technické podpory Broadcom.
Kopírování složky z úplného instalačního souboru

• Exportujte nespravovaného klienta z Symantec Endpoint Protection Manager s výchozími zásadami a nastavením
nebo s vlastními zásadami a nastavením.
Export nespravovaného klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE

Pokyny ke stažení softwaru naleznete v tématu:Stažení nejnovější verze aplikace Symantec Endpoint Protection

1. Pokud chcete stáhnout samostatný instalační program klienta, přihlaste se na portál technické podpory Broadcom.

2. Stáhněte následující soubor:

Symantec_Endpoint_Protection_verze_All_Clients_jazyk.zip

Kde verze představuje číslo verze a jazyk představuje jazyk, například EN pro angličtinu.
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3. Extrahujte obsah souboru na pevný disk.

4. V závislosti na operačním systému, do kterého chcete klienta nainstalovat, proveďte jednu z následujících akcí:

• Systém Windows: Zkopírujte 32bitový nebo 64bitový soubor EXE do cílového počítače.
• Systém Mac: Zkopírujte soubor ZIP klienta pro systém Mac do cílového počítače.
• Systém Linux: Zkopírujte soubor ZIP klienta pro systém Linuxu do cílového počítače.

5. Pokud chcete složku zkopírovat z úplného instalačního souboru, přihlaste se na portál technické podpory Broadcom.

6. Stáhněte následující soubor:

Symantec_Endpoint_Protection_verze_Full_Installation_jazyk.exe

Kde verze představuje číslo verze a jazyk představuje jazyk.

7. Dvojitým kliknutím na soubor extrahujte jeho obsah.

8. Proveďte jednu z následujících akcí:

• V případě verzí 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) a novější se soubor extrahuje do umístění C:\Users\username
\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, kde XXXXXXXXX představuje náhodný řetězec písmen a čísel.
Přejděte do této složky. Nezavírejte instalační nabídku.

• V případě verzí starších než 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) zadejte nebo přejděte do složky, do které chcete
extrahovat, a klikněte na tlačítko Extrahovat. Po dokončení extrakce přejděte do této složky.

9. V závislosti na operačním systému, do kterého chcete klienta nainstalovat, proveďte jednu z následujících akcí:

• Systém Windows: Zkopírujte složku SEP (32bitový) nebo SEPx64 (64bitový) do cílového počítače.
• Systém Mac: Zkopírujte složku SEP_MAC do cílového počítače.
• Systém Linux: Zkopírujte složku SEP_LINUX do cílového počítače.

10. Pokud chcete exportovat nespravovaného klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, přihlaste se k
aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

11. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Exportujte nespravovaného klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager s výchozími zásadami a
nastaveními.
Export instalačních balíčků klienta

• Exportujte nespravovaného klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager s vlastními zásadami a
nastaveními. Doporučení naleznete v tématu:
Doporučené zásady a nastavení pro nespravované instalační balíčky klienta
Nepoškozeného klienta Mac nemůžete exportovat se zásadami pro skupinu.

Poté můžete nainstalovat nespravovaného klienta pro systém Windows, Mac nebo Linux.

Má-li soubor příponu .zip, před zahájením instalace musíte veškerý obsah extrahovat.

Instalace nespravovaného klienta systému Windows

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux

Spravovaní a nespravovaní klienti

Instalace nespravovaného klienta systému Windows
Nespravovaný (nebo automaticky spravovaný) klient obvykle umožní uživateli lepší kontrolu nastavení Symantec
Endpoint Protection prostřednictvím uživatelského rozhraní klienta. Obvykle nainstalujete nespravovaného klienta
Symantec Endpoint Protection přímo na počítači s Windows a instalace vyžaduje k dokončení zásah uživatele.
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Spravovaní a nespravovaní klienti

NOTE

Když instalujete instalační balíček spravovaného klienta Windows přímo do klientského počítače, jsou kroky
instalace podobné. Zásah uživatele vyžaduje pouze interaktivní instalace. Možnosti nastavení instalace klienta
Zobrazit pouze lištu průběhu a Instalace bez zásahu uživatele nevyžadují zásad uživatele.

Instalace nespravovaného klienta Windows

NOTE

Nespravované klientské balíčky, které jsou nakonfigurované pomocí uživatelských zásad se během
instalace některých popisovaných panelů nesmí zobrazit. Pokud nevidíte instalační panel, který popisuje
krok postupu, přejděte na další krok.

1. Dvakrát klikněte na soubor Setup.exe a poté klikněte na tlačítko Další.

Pokud jste zakoupili fyzický disk a chcete nainstalovat nespravovaného klienta, vložte disk. Instalace by se měla
spustit automaticky. Pokud se nespustí automaticky, poklepejte na soubor Setup.exe. Klikněte na položku
Nainstalovat nespravovaného klienta.

Jak na stažení instalačního balíčku nespravovaného klienta

2. Na Panelu licenční smlouvy klikněte na možnost S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím a potom
klikněte na tlačítko Další.

3. V panelu Typ instalace klikněte na jednu z následujících možností:

Klikněte na možnost Typická pro nejčastější možnosti a poté na tlačítko Další.

Kliknutím na možnost Vlastní instalaci nakonfigurujte, klikněte na tlačítko Další, vyberte typy ochrany a poté klikněte
na tlačítko Další.

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

4. Pokud vás k tomu instalační program vyzve, klikněte na možnosti Povolit funkci Auto-Protect a Spustit aktualizaci
LiveUpdate a poté tlačítko Další

5. Na panelu Odeslání dat o hodnocení souboru zrušte zaškrtnutí políčka, pokud nechcete společnosti Symantec
poskytovat žádná anonymní data o hodnocení souboru, a poté klikněte na tlačítko Další.

Nespravovaný klient neodešle data hodnocení bez placené licence, i když necháte políčko zaškrtnuté.

Licencování nespravovaného klienta Windows

6. Na panelu Instalace programu je připravena klikněte na tlačítko Instalovat.

7. Na panelu Průvodce byl dokončen klepněte na tlačítko Dokončit.

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux

Nastavení instalace klienta Windows

Příprava instalace klienta

Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
Ve verzi 14 a novějších lze před zahájením instalace aplikace Symantec Endpoint Protection odinstalovat stávající
verzi klienta nainstalovanou v klientském počítači. Tato funkce je podobná jako nástroj CleanWipe, takže by neměla být
povolena u všech zavedení. Měli byste ji použít pouze v případě, že potřebujete odebrat poškozenou nebo nefunkční
instalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection.
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Před použitím funkce Odstranit stávající klientský software aplikace Symantec Endpoint Protection, který nelze
odinstalovat vezměte na vědomí tyto důležité informace:

• Pomocí této funkce lze odebrat všechny předchozí verze aplikace Symantec Endpoint Protection včetně aktuální
verze, pro kterou vytváříte instalační balíček.
Odebere také všechny verze nepodporovaných produktů aplikace Symantec Endpoint Protection11.x, Symantec
AntiVirus 10.x, Symantec Client Security 3.x a Symantec Network Access Control.

• Přestože tato funkce umožňuje odebrání starších verzí než 14, nelze ji povolit při vytváření instalačního balíčku pro
předchozí verzi. Funkci tedy například nelze povolit v instalačním balíčku pro verzi 12.1.6 MP4.

• Pomocí této funkce nelze odinstalovat verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, která je novější než verze
instalačního balíčku, který vytváříte. Funkci tedy například nelze povolit při plánovaném vrácení zpět.

• Pokud zavedete nesprávný typ balíčku, u kterého je tato funkce povolena, odebrání se neprovede. Pokud například
zavedete 32bitový balíček v 64bitovém počítači, nelze jej nainstalovat. Stávající instalace aplikace Symantec Endpoint
Protection se proto neodebere.

• Funkci nelze použít při přímé instalaci pomocí souboru MSI, například při zavedení pomocí objektu zásad skupiny.
• Tato funkce nefunguje s ručním upgradem a automatickým upgradem. Tuto funkci použijte pouze u nové instalace.
• Funkce neodebere aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
• Tato možnost odstraní službu Windows LiveUpdate pouze v případě, že ji již nepoužívá žádný produkt společnosti

Symantec.
• Na klientském počítači je funkce spuštěna v bezobslužném režimu a nezobrazuje se stavová obrazovka ani

uživatelské rozhraní.
• Tato možnost vynutí typ instalace Bez zásahu uživatele.
• Po dokončení odebrání se počítač automaticky restartuje. Nelze nastavit odložení ani vynechání restartu.

Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Stažení nástroje CleanWipe pro odstraňování kvůli odinstalaci aplikace Endpoint Protection

Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14

Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Windows
Klienta pro systém Windows můžete odinstalovat následujícími způsoby:

• Můžete použít funkci pro odebrání aplikace v ovládacích panelech systému Windows. Nejčastěji se jedná o možnost
Programy a funkce.

• Můžete nastavit a zavést vlastní instalační balíček klienta, který odebere klienta aplikace Symantec Endpoint
Protection (od verze 14). Tímto způsobem postupujte pouze v případě, že klienta pomocí ovládacích panelů systému
Windows nelze odinstalovat.
Funkce odstranění před instalací klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

• Alternativní metody odinstalace Symantec Endpoint Protection Manager a dalších součástí naleznete v článku
Odinstalace aplikace Symantec Endpoint Protection.

Jestliže pro klientský software aplikace Symantec Endpoint Protection platí zásada, která blokuje hardwarová zařízení,
bude zásada zařízení blokovat i po odinstalaci softwaru. Pokud před odinstalací nezakážete řízení zařízení pomocí
zásady, odblokujte zařízení prostřednictvím Správce zařízení systému Windows.

Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Windows
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1. V konzole na stránce Správce klepněte na možnost Instalovat balíky a poté klepněte na možnost Nastavení
instalace klienta.

2. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat nastavení instalace klienta.

NOTE

Jestliže jste dříve vytvořili vlastní nastavení instalace klienta, můžete je upravit v nabídce Úlohy a poté
kliknout na tlačítko Upravit nastavení instalace klienta. Při úpravě stávající vlastní konfigurace nedojde k
úpravě dříve exportovaných instalačních balíků.

3. Na kartě Základní nastavení zaškrtněte políčko Odstranit stávající klientský software aplikace Symantec
Endpoint Protection, který nelze odinstalovat.

4. Přečtěte si zprávu a poté klikněte na tlačítko OK.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Odinstalování klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac

Odinstalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux

Odinstalování klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac
Klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac můžete odinstalovat pomocí ikony klienta v řádku
nabídek. K odinstalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac jsou nutné přihlašovací údaje
správce.

NOTE
Po odinstalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection budete vyzváni, abyste restartovali klientský
počítač a dokončili tak odinstalaci. Než začnete, uložte si veškerou rozdělanou práci a zavřete všechny otevřené
aplikace.

Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac:

1. V klientském počítači Mac otevřete klienta Symantec Endpoint Protection a poté klikněte na možnosti Symantec
Endpoint Protection > Odinstalovat Symantec Endpoint Protection.

2. Opětovným kliknutím na možnost Odinstalovat zahajte odinstalaci.

3. Pokud chcete nainstalovat pomocný nástroj potřebný k odinstalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection,
zadejte uživatelské jméno a heslo pro správce systému Mac a klikněte na možnost Nainstalovat pomocný nástroj.

4. V dialogovém okně Aplikace Symantec Endpoint Protection se pokouší upravit systémové rozšíření zadejte
uživatelské jméno a heslo k počítači Mac a poté klikněte na tlačítko OK.

Můžete být vyzváni také k zadání hesla pro odinstalaci klienta. Toto heslo může být jiné než heslo správce systému
Mac.

5. Po dokončení odinstalace klikněte na možnost Restartovat.

Pokud se odinstalace nezdaří, může být potřeba odinstalovat klienta jiným způsobem. Viz:

Odinstalace aplikace Symantec Endpoint Protection

Odinstalace aplikace Symantec Agent for Linux nebo klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection pro systém Linux
Klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux odinstalujete pomocí skriptu, který vám nabídne instalace.

 129

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=tech184988


 

NOTE

Pro odinstalaci klienta Symantec Endpoint Protection na počítači Linux musíte mít oprávnění superuživatele.
Postup používá k prokázání tohoto zvýšení úrovně privilegia sudo.

(Pro verzi 14.3 RU1 a novější) Postup odinstalace aplikace Symantec Management Agent for Linux:

1. Na počítači Linux otevřete okno aplikace.
2. Přejděte do následujícího adresáře:

/usr/lib/symantec/
3. Pokud chcete odinstalovat aplikaci Symantec Agent for Linux, spusťte následující předdefinovaný skript:

./uninstall.sh
4. Po dokončení odinstalace restartujte počítač, zobrazí se výzva k restartování.

Všimněte si, že skript uninstall.sh odebere všechny součásti aplikace Symantec Agent for Linux (sdcss-caf,
sdcss-sepagent a sdcss-kmod).
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Spuštění příkazu ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec; verze 2.2.4.41)
Odinstalace aplikace Symantec Agent for Linux (SEPM) ...
Odebrání balíčků sdcss-caf sdcss-sepagent sdcss-kmod sdcss-scripts
Aplikace Symantec Agent for Linux (SEPM) byla úspěšně odinstalována.
K dokončení odinstalace je třeba provést restart.
Restartujte počítač co nejdříve.

(Pro verzi 14.3 MP1 a starší) Postup odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém
Linux:

1. Na počítači Linux otevřete okno aplikace.

2. Přejděte do složky instalace Symantec Endpoint Protection :

cd /opt/Symantec/symantec_antivirus

Tato cesta je výchozí instalační cestou.

3. K odinstalování Symantec Endpoint Protection použijte vestavěný skript:

sudo ./uninstall.sh

V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.

Tento skript spustí odinstalování komponentů Symantec Endpoint Protection .

4. Po výzvě zadejte Y a potom stiskněte Enter.

Odinstalace se dokončí, když se výzva příkazu znovu zobrazí.

NOTE

V některých operačních systémech, je-li složka /opt v souborech Symantec Endpoint Protection
odinstalační program rovněž smaže /opt. Chcete-li složku znovu vytvořit, zadejte následující příkaz: sudo
mkdir /opt

Chcete-li provést odinstalaci pomocí správce balíku nebo správce softwaru, přečtěte si dokumentaci vašeho systému
Linux.
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Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec
Endpoint Protection (SEP)

Přečtěte si, jak aktualizovat nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection

Pomocí tohoto tématu můžete upgradovat na nejnovější verzi aplikace SEP 14.x a využívat nové funkce. Tato informace
platí konkrétně pro upgrade softwaru v prostředích, kde je již nainstalována kompatibilní verze produktu.

Dříve než provedete aktualizaci, přečtěte si následující informace:

• Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace Endpoint Protection
• Známé problémy a jejich řešení
• Novinky ve všech vydáních aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x
• Podporované a nepodporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x
• Důležité informace o migraci aplikace Symantec Endpoint Protection 14

Table 41: Proces upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection

Úloha Popis

Krok 1: Stáhněte si nejnovější
verzi ze služby Centrum stahování
Broadcom.

Stažení nejnovější verze softwaru společnosti Symantec
Před zahájením upgradu aplikací Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) a klientů
Symantec Endpoint Protection zajistěte maximalizaci ochrany sítě během upgradu, a to pomocí
těchto osvědčených postupů:
• Společnost Symantec doporučuje, abyste zároveň s upgradem aplikace služby Centrum

stahování Broadcom neprováděli instalaci programů třetích stran. Instalace softwaru jiných
výrobců, který provádí změny na úrovni sítě nebo systému, může způsobit nežádoucí
výsledky během upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection.

• Pokud je to možné, před instalací nebo upgradem aplikace Symantec Endpoint Protection
restartujte klientské počítače.

• Pokud migrujete na Windows 10 a současně upgradujete aplikaci Symantec Endpoint
Protection z verze 12.1.6 nebo starší, je nutné nejprve migrovat aplikaci Symantec Endpoint
Protection. Další informace najdete v tématu Podpora ochrany koncových bodů pro
Windows 10.

• Společnost Symantec doporučuje spíše upgradovat celou síť na aktuální verzi aplikace
Symantec Endpoint Protection, než spravovat několik verzí.

Osvědčené postupy pro aplikaci Endpoint Protection 14.x
Krok 2: Zálohování databáze a
příprava na zotavení po havárii

Zálohujte databázi, protokoly a soubor pro obnovení, který aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager používá k zajištění integrity klientských dat. Tyto kroky se liší v závislosti na
vaší verzi.
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Krok 3: Zrušení vztahu replikace Pokud server pro správu, který chcete aktualizovat, provádí replikaci s jinými servery pro
správu, zrušte vztah replikace. Pokud partner pro replikaci během upgradu zahájí replikaci,
může dojít k nepředvídatelným výsledkům.

Note: Zrušení vztahu mezi servery pro správu není stejné jako odebrání partnera pro replikaci.
Partnera pro replikaci nechcete odstranit zcela.

Pokud nepoužíváte replikaci mezi servery pro správu, můžete tento krok přeskočit.
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Úloha Popis

Krok 3: Zastavení služby Symantec
Endpoint Protection Manager

Před instalací novější verze je nutné ručně vypnout službu serveru pro správu ve všech
umístěních. Služba serveru pro správu zastaví službu Syslog nebo podobnou službu, která
je spuštěna v aplikaci SEPM a která může mít potenciálně zamčené soubory nebo složky
aplikace SEPM a způsobit tak selhání upgradu. Po upgradu se server pro správu spustí službu
automaticky.
Pokud se server pro správu replikuje s jinými servery pro správu, dbejte na to, aby během
doby, kdy aplikaci SEPM upgradujete, nedošlo k replikaci a aby byla služba serveru pro správu
zastavena.

Note: Vyloučení replikace během upgradu

Krok 4: Upgrade aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager

Novou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nainstalujte přes stávající verzi ve
všech umístěních v síti. Stávající verze je zjišťována automaticky a veškerá nastavení jsou při
aktualizaci uložena.
Aktualizace serveru pro správu
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Pokud jste doménu Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrovali do cloudové
konzole ICDm (hybridní správa) před upgradem, doména zůstane během procesu upgradu
zaregistrovaná. Po upgradu můžete také zaregistrovat libovolnou doménu.
Registrace domény do cloudové konzole z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Krok 5: Vztah replikace po
aktualizaci obnovte

Pokud provádí aktualizovaný server pro správu replikaci s jinými servery pro správu, obnovte
vztah replikace.
Pokud nepoužíváte replikaci mezi servery pro správu, můžete tento krok přeskočit.
Zakázání replikace a obnovení replikace před a po aktualizaci

Krok 5: Upgradujte klientský
software Symantec

Před instalací nové verze není nutné odinstalovat předchozí klienty. Proces instalace přes starší
verzi uloží nastavení klienta a potom upgraduje klienta na nejnovější verzi. Před provedením
aktualizace celé podnikové sítě je vhodné nejprve aktualizovat skupinu s nízkým počtem
testovacích počítačů.
Pokud používáte klienty jako poskytovatele aktualizací skupiny, musíte je upgradovat jako první.
Upgrade poskytovatelů aktualizací skupiny
Přečtěte si příslušné kroky v části Příprava na instalaci klienta a Příprava počítačů se systémem
Windows a Mac na vzdálené zavedení. Pak si vyberte jednu z dostupných metod upgradu
klientů:
• Automatický upgrade: Nejjednodušším způsobem aktualizace klientského softwaru pro

systémy Windows a Mac na nejnovější verzi je použití funkce automatického upgradu.
Přiřazení klientských balíčků ke skupinám na serveru pro správu ručně nebo pomocí
průvodce Aktualizovat klienty pomocí balíčku. K dokončení procesu upgradu není z vaší
strany nutná žádná další akce.
Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu
Automatický upgrade nepodporuje aplikaci Symantec Agent for Linux 14.3 RU1.

• Instalační soubor: Stáhněte si instalační soubor klienta ze služby Centrum stahování
Broadcom.
Stažení nejnovější verze softwaru společnosti Symantec

• Průvodce zavedením klienta: Na serveru pro správu spusťte průvodce zavedením klienta.
Tento průvodce vás provede vytvořením klientského balíčku, který lze nasadit pomocí
webového odkazu a e-mailu, vzdálené instalace nebo uložení pro pozdější místní instalaci.
Zavedení můžete provést také pomocí nástrojů třetí strany.
Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Osvědčené postupy pro aplikaci Endpoint Protection 14.x
Následující zdroje vám pomohou naplánovat a provést optimální upgrade na aktuální verzi aplikace Symantec Endpoint
Protection (SEP). Dodržujte doporučené osvědčené postupy a buďte si vědomi případných problémů a rizik.
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• Výhody upgradu na nejnovější verzi
• Důležité informace o nejnovější verzi
• Důležité úvodní informace
• Nejlepší postupy
• Časté otázky (FAQ)

Výhody upgradu na nejnovější verzi

Pokud chcete získat nejnovější funkce zabezpečení, podporu operačního systému a opravy pro zákazníky, upgradujte na
nejnovější verzi. Informace o funkcích, které každá verze nabízí, naleznete v těchto tématech:

Novinky ve všech verzích aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x

Důležité informace o nejnovější verzi

Požadavky na systém a
poznámky k verzi

Před upgradem si pečlivě přečtěte:
Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace Endpoint Protection
Před upgradem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool určete, zda počítače splňují minimální
systémové požadavky.
Pokud plánujete upgrade operačního systému, nejprve proveďte upgrade aplikace Symantec Endpoint
Protection na verzi, která daný operační systém podporuje. Pokud byste při upgradu operačního systému
ponechali nainstalovanou nepodporovanou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, nemusí výsledek
dopadnout podle očekávání.

Podporované
a nepodporované
možnosti upgradu

Ověřte, zda lze aktuálně nainstalovanou verzi přenést nebo upgradovat na novou verzi. Přečtěte si
následující články:
Aspekty migrace aplikace Symantec Endpoint Protection
Podporované a nepodporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint
Protection 14.x
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Důležité informace o
instalaci a upgradu

• V případě upgradu na verzi 14.3 RU1 bude vestavěná databáze nahrazena databází Microsoft SQL
Server Express. Maximální velikost databáze je 10 GB.

• V případě upgradu na aplikaci Symantec Endpoint Protection verze 14.2 a novější nemohou zásady
brány firewall při změně některých výchozích názvů řádně reagovat na změny IPv6. Výchozím názvem
je myšlen název výchozích zásad a výchozích pravidel. Pokud během upgradu nedojde k aktualizaci
pravidel, možnosti IPv6 se nezobrazí. Na pravidla nově vytvořená po upgradu se tento problém
nevztahuje.
Pokud to bude možné, vraťte veškeré upravené názvy zpět do výchozí podoby. V opačném případě
se ujistěte, že žádná vlastní pravidla, která přidáte do výchozí zásady, nebudou žádným způsobem
blokovat komunikaci IPv6. To samé platí pro nově přidané zásady a pravidla.
Tyto akce zabraňují problémům s komunikací protokolu IPv6.

• Pokud vaše síť využívá výhradně komunikaci IPv6, upgrade starší verze klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection na verzi 14.2 a novější nebude možný. V této souvislosti jsou za starší klienty
považováni klienti aplikace Symantec Endpoint Protection ve verzi starší než 14.2. Tyto starší verze
klienta nepodporují komunikaci IPv6 a pokus o upgrade může způsobit chyby aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.
Upgradujte klienta na verzi 14.2 ještě před přenesením klienta do prostředí, které používá výhradně
síť IPv6. Další možností je odinstalovat starší verze a poté do těchto klientských počítačů zavést nový
balíček s verzí 14.2 a novější.

• Klienty pro systém Windows XP a Server 2003 můžete nadále spravovat jako starší klienty verze
12.1.x. V těchto operačních systémech však musí být povolen protokol TLS verze 1.2. Ve výchozím
nastavení systému Windows XP a Server 2003 není protokol TLS povolen. Viz: Povolení TLS v
systémech Windows XP nebo Windows Server 2003.

• Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection využívá databázi SQL Server a vaše prostředí využívá
pouze protokol TLS 1.2, ověřte, zda SQL Server podporuje protokol TLS 1.2. Možná budete muset
použít opravu systému SQL Server. Viz:
Podpora TLS 1.2 pro Microsoft SQL Server
Toto doporučení se vztahuje na SQL Server 2008, 2012, a 2014. Bez opravy systému SQL Server pro
účely podpory protokolu TLS 1.2 může dojít k problémům při provádění upgradu z aplikace Symantec
Endpoint Protection verze 12.1 na verzi 14.

• Nové instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.x umožňují zabezpečenou
komunikaci mezi klienty a konzolí pro správu. Pokud na verzi 14.x upgradujete z předchozí verze,
zůstane zachováno původní nastavení komunikace.

Důležité úvodní informace

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené úlohy běžné údržby, které byste měli před upgradem provést. Údržba
může zahrnovat například kontrolu chyb na disku, defragmentaci pevného disku a další běžné kontroly stavu.

Nedostatek místa na
disku

Zkontrolujte, zda má server pro správu dostatek místa na disku k provedení upgradu. K úspěšnému
dokončení upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager by mělo volné místo na disku
odpovídat alespoň trojnásobku velikosti databáze. Informace o potřebném volném místě k instalaci klienta
aplikace Symantec Endpoint Protection naleznete v požadavcích na systém.
Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem.

Proxy servery Přesvědčte se, že jste u vnější brány firewall nebo serveru proxy nastavili příslušné výjimky, aby fungovala
komunikace se všemi servery společnosti Symantec.
Adresy URL, které povolují připojení aplikací SEP a SES k serverům společnosti Symantec

Vyloučení z prověřování Před zavedením upgradu klienta může být potřeba nastavit další vyloučení z prověřování.
Viz:
• Jaké výjimky z prověřování se mají použít na všechny uzly clusterových serverů se systémem

Windows?
• Automatické vyloučení souborů a složek pro server Microsoft Exchange a produkty společnosti

Symantec
• Osvědčené postupy pro virtualizaci
• Vyloučení známých rizik z prověřování na viry a spyware na klientech se systémem Windows
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Postup při upgradu Obecné informace o upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection naleznete zde: Upgrade a migrace
na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP).
Obecné informace o upgradu naleznete zde:
Upgrade a migrace na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP)

Nejlepší postupy

Provedení zálohy před
upgradem

Před upgradem je doporučeno vždy zálohovat databázi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Zálohování databáze a protokolů

AutoUpgrade K upgradu stávajících klientů se systémem Windows a Mac použijte možnost Aktualizovat klienty
pomocí balíčku.
Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu
Kvůli využití šířky pásma může být vhodné nastavit provedení automatického upgradu mimo pracovní
dobu. Můžete připravit klientské balíčky na webovém serveru a poté spustit průvodce Aktualizovat klienty
pomocí balíčku. Jsou k dispozici i alternativní způsoby zavedení balíčku upgradu, například pomocí
Průvodce zavedením klienta.

Nová instalace aplikace
Symantec Endpoint
Protection Manager 14

Pomocí balíčku s aktualizací nastavení komunikace můžete připojit stávající klienty verze 12.1.x a 14
k nové instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14. Tato možnost je užitečná, například
pokud vyřadíte z provozu původní server a nainstalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
na nový server. Vytvořte nové nastavení instalace klienta, které obnoví nastavení komunikace mezi
klientem a serverem, a poté balíček s aktualizací nastavení komunikace zaveďte stejným způsobem jako
klienty: Nápověda > Stránka Začínáme > Instalace klientského softwaru do počítačů.
Viz Nastavení instalace klienta Windows. U počítačů se systémem Mac můžete nastavení komunikace
mezi klientem a serverem obnovit také pomocí nastavení instalace klienta.
Jakmile jsou všichni klienti připojeni, můžete u nich provést automatický upgrade.

Virtualizace Klienty aplikace Symantec Endpoint Protection lze použít k ochraně virtuálních instancí podporovaných
operačních systémů.
Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager je možné nainstalovat a spravovat ve virtuálních
instancích podporovaných operačních systémů. Aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí další
možnosti pro správu virtuálních klientů, například sdílenou mezipaměť služby Insight a samostatnou
možnost pro konfiguraci mazání dočasných zařízení GVM.
Osvědčené postupy pro virtualizaci v aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příprava na obnovení po
havárii

Před upgradem zálohujte aktuální instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pomocí
postupů pro přípravu na obnovení po havárii. V případě neúspěšného upgradu tak budete moci rychleji
uvést aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager znovu do provozu.
Pokud chcete po neúspěšném upgradu obnovit původní instalaci, kvůli schématu databáze a dalším
změnám je nutné znovu nainstalovat verzi shodnou s předchozí používanou verzí.
Viz Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection.

Časté otázky

Otázka: Odkud lze stáhnout nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection?

Odpověď: Z portálu technické podpory společnosti Broadcom. Pokyny naleznete na následující stránce:

Stažení nejnovější verze softwaru společnosti Symantec

O další pomoc požádejte technickou podporu: Symantec Endpoint Security

Otázka: Jak se provádí aktivace licence?

Odpověď: Po přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na možnost Nápověda > stránka
Začínáme a přejděte do části Požadované úlohy. Názorný postup naleznete zde: #unique_186.

Otázka: Jakými způsoby lze provést upgrade? Kdy je vhodné jednotlivé způsoby použít?
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Odpověď: Upgrade klientů lze provést různými způsoby. Je potřeba se rozhodnout, jaký způsob je v dané situaci
nejvhodnější. Každá situace je jiná a proto společnost Symantec umožňuje řadu různých způsobů upgradu:

• Automatický upgrade: Přiřazení klientských balíčků skupinám v konzole pro správu ručně nebo pomocí průvodce
Aktualizovat klienty pomocí balíčku.

• Místní instalace z instalačního souboru nebo média
• Spuštění Průvodce zavedením klienta z konzole pro správu. Průvodce zavedením klienta vás provede procesem

vytvoření klientského balíčku. Následně se můžete rozhodnout, zda chcete uživatelům zaslat e-mail s odkazem
k zavedení nebo vynutit zavedení vzdáleně. Balíček rovněž můžete uložit a použít jej při místní instalaci nebo při
zavedení pomocí nástroje třetí strany.

Než začnete, zkontrolujte, zda jsou klientské počítače připraveny k přijetí balíčku upgradu:

Správa instalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

Otázka: Jaké je doporučené pořadí přechodu? Čím je vhodné při upgradu prostředí začít?

Odpověď: Doporučuje se provést upgrade v následujícím pořadí:

1. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
2. Poskytovatelé aktualizací skupiny
3. Zbývající klienti podle potřeby

Otázka: Je možné nadále spravovat klienty se systémem Windows 2000 a klienty aplikace Symantec Endpoint
Protection 11.x?

Odpověď: Ne.

Otázka: Jak lze vygenerovat seznam verzí aplikace Symantec Endpoint Protection nainstalovaných v prostředí?

Odpověď: Tento seznam lze vygenerovat pomocí možnosti Zprávy.

Vytvoření seznamu verzí aplikace Symantec Endpoint Protection nainstalovaných v síti

Podporované a nepodporované možnosti upgradu na nejnovější verzi
aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x
V případě verzí aplikace Symantec Endpoint Protection starších, než je nejnovější verze, je zpravidla podporována každá
verze před touto verzí uvedená v seznamu. Tuto možnost byste si však měli u své konkrétní verze ověřit v poznámkách
k verzi.

Prodejní verze, poznámky, nové opravy a systémové požadavky pro aplikaci Endpoint Security a všechny verze aplikace
Endpoint Protection

Podporované cesty upgradu

• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 12.1.6 MP10 a novější s vestavěnou databází bez problémů
upgraduje na databázi Microsoft SQL Server Express, verze 14.3 RU1 MP1. Upgrady z verze 12.1.6 MP9 a starších
na verzi 14.3 RU1 MP1 jsou blokovány.

• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.x se aktualizuje bez problémů od verze 12.1.x, s výjimkou
případů, kde byla podpora zrušena, například: Windows Server 2003, operační systémy pro stolní počítače a 32bitové
operační systémy, stejně jako některé verze serveru SQL Server.

• Klient aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x bez problémů aktualizuje všechny předchozí verze klientů 12.1 a
11 nainstalované v podporovaných operačních systémech. Výjimkou je klient pro systém Mac starší než verze 12.1.4,
který je nutné aktualizovat na verzi 12.1.4 nebo novější, popřípadě odinstalovat.

Důležité informace o migraci aplikace Symantec Endpoint Protection 14

Symantec Endpoint Protection Manager a klient pro systém Windows
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Následující verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a klienta Symantec Endpoint Protection pro systém
Windows lze upgradovat přímo na aktuální verzi:

• 11.x a Small Business Edition 12.0 (pouze klienti Symantec Endpoint Protection, v podporovaných operačních
systémech)

• 12.1.x, až do verze 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

Klient pro systém Mac

Následující verze klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac lze upgradovat přímo na aktuální verzi:

• 12.1.4 – 12.1.6 MP9
Klient systému Mac nebyl aktualizován na verzi 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

NOTE

Klient Symantec Endpoint Protection pro systém Mac nebyl aktualizován na verzi 14.0.1 MP2.

Klient pro systém Linux

NOTE
Aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 zjistí a odinstaluje staršího klienta aplikace Symantec Endpoint
Protection pro systém Linux a pak provede novou instalaci. Staré konfigurace nebudou zachovány.

Následující verze klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux lze upgradovat přímo na aktuální verzi:

• 12.1.x, až do verze 12.1.6 MP9
Klient systému Linux nebyl aktualizován na verzi 12.1.6 MP10.t

• 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

Aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux 1.0.14 je jediná verze, kterou můžete převést přímo na aplikaci Symantec
Endpoint Protection. Nejprve je třeba odinstalovat všechny ostatní verze aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux.
Nelze převést spravovaného klienta na nespravovaného.

Nepodporované cesty upgradu
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Migraci do aplikace Symantec Endpoint Protection nelze provádět ze všech produktů společnosti Symantec. Před
instalací klienta aplikace Symantec Endpoint Protection je nutné odinstalovat následující produkty.

• Symantec AntiVirus a Symantec Client Security, které nejsou podporovány.
• Všechny produkty Symantec Norton
• Aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Windows XP Embedded 5.1
• Všechny aplikace Symantec Endpoint Protection pro klienta systému Mac staršího než 12.1.4. Nebo ho můžete

aktualizovat na verzi 12.1.4 a novější.

Poznámky:

• Migrace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection na verzi starší než 12.1.x není podporována.
• Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x nebo aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager Small

Business Edition 12.0.x nelze aktualizovat přímo na libovolnou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
14. Nejprve je nutné tyto verze odinstalovat nebo provést upgrade na verzi 12.1.x a teprve poté na nejnovější verzi
14.x.

• Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 nelze upgradovat na verzi 14, protože verze schématu
databáze ve verzi 12.1.6 MP7 je novější než ve verzi 14. Z verze 12.1.6 MP7 je nutné upgradovat na verzi 14 MP1
nebo novější.

• Verze 14.0.x již nepodporuje systém Windows XP, Server 2003 a jakýkoli operační systém Windows Embedded, který
je založen na systému Windows XP. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 může spravovat tyto
počítače jako starší klienty verze 12.1.x, ačkoli klienti verze 12.1.x jsou na konci životnosti. Pro tyto klienty můžete
použít produkt společnosti Symantec, který tyto starší operační systémy stále podporuje, například Data Center
Security (DCS).

• Upgrade z verze 14 MP1 (14.0.2332.0100) na verzi 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100) není podporován.
• Downgrade není povolen. Pokud například chcete migorvat z aplikace Symantec Endpoint Protection 14.2.1.1 na

verzi 12.1.6 MP10, je nutné nejprve aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2.1 odinstalovat.
• Pokud máte číslo sestavení, ale nejste si jistí, o jakou verzi vydání se jedná, viz:

Informace o typech a verzích vydání aplikace Endpoint Protection

Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager před upgradem
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžaduje určité minimální množství volného místa na disku.
Ověřte, že všechny aktuální servery nebo nové hardwary tento minimální požadavek na hardware splňují. Nicméně
během upgradu může být kvůli vytvoření dočasných souborů vyžadován další prostor na disku.

Než začnete s konfiguračními změnami, udělejte si zálohu databáze.

Zálohování databáze a protokolů
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Table 42: Navýšení místa na disku na serveru pro správu

Úloha Popis

Změňte nastavení
aktualizace LiveUpdate,
aby se snížily požadavky na
místo.

1. Přejděte na položku Správce > Servery a klikněte pravým tlačítkem na položku Lokální umístění.
Vyberte možnost Upravit vlastnosti lokace.

2. Na kartě LiveUpdate snižte počet revizí obsahu, které se mají ukládat. Při upgradu můžete
hodnotu snížit na 10. Poskytněte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager čas na
odstranění přebytečných revizí. V případě verze 12.1.5 a novějších však může mít snížení počtu
revizí obsahu za následek stahování úplných aktualizací nově přihlášenými klienty. Navýšení počtu
požadavků na úplné aktualizace se může negativně projevit na výkonu sítě.

Note: Výchozí hodnoty a doporučené hodnoty pro ukládání obsahu se také změnily od verze
12.1.5. Chcete-li však upgradovat, je nutné pracovat s hodnotami, které jsou vhodné pro verzi, ze
které upgradujete.

Note: Po dokončení upgradu není nutné vracet nastavení revizí na předchozí hodnotu. Díky
lepšímu způsobu ukládání a správy obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nyní
větší počet revizí zabírá méně místa na disku než ve starších verzích.

Aktualizace obsahu a definic v klientech
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager

Zkontrolujte, že jsou
z databáze aplikace
Symantec Endpoint
Protection Manager
odstraněny všechny
nepoužívané definice virů.

1. Přejděte k položce Správce > Servery, klikněte pravým tlačítkem na databázový server a vyberte
možnost Upravit vlastnosti databáze.
Název databáze je SQLEXPRESSSYMC (verze 14.3 RU1 a novější) nebo localhost (verze 14.3
MPx a starší). U databáze systému Microsoft SQL Server se název databázového serveru liší v
závislosti na umístění databáze.

2. Na kartě Nastavení protokolu v části Nastavení protokolu rizik se ujistěte, že je zaškrtnuta
možnost Smazat nepoužívané definice virů.

Přesuňte nebo odstraňte
současně existující programy
a soubory.

• Pokud jsou ve stejném počítači jako aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nainstalovány
i další programy, zvažte jejich přesunutí na jiný server. Můžete odebrat nepoužívané programy.

• Jsou-li ve stejném počítači jako aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nainstalovány
programy náročné na úložný prostor, zvažte, zda by počítač neměl podporovat pouze aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Odstraňte dočasné soubory Symantec Endpoint Protection Manager.
Seznam dočasných souborů, které můžete odstranit, naleznete v článku Adresáře aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager obsahují mnoho složek .TMP, které zabírají hodně místa na
disku.

Note: Odstraňte programy a soubory a disk defragmentujte.

Použijte externí databázi. Pokud se databáze aplikace Symantec Endpoint Protection nachází ve stejném počítači jako aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager, zvažte instalaci databáze Microsoft SQL Server do jiného
počítače. Ušetří se tak značné místo na disku a v mnoha případech dojde ke zlepšení výkonu.
Volba typu databáze

NOTE

Před zahájením upgradu zkontrolujte, zda i klientské soubory mají dostatek místa na disku. Zkontrolujte
systémové požadavky, a je-li to nutné, odstraňte nepotřebné programy a soubory a poté defragmentujte pevný
disk klientských počítačů.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager má nedostatek místa na disku

Aktualizace serveru pro správu
Před aktualizací klientů musíte aktualizovat všechny servery pro správu.
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Pokud aktualizujete servery pro správu v prostředí, které podporuje vyrovnávání zátěže, zotavení při selhání nebo
replikaci, musíte připravit a přenést servery pro správu ve specifickém pořadí.

WARNING

Je třeba postupovat podle scénáře, který platí pro daný typ instalace, jinak se upgrade nezdaří.

Table 43: Úlohy upgradu

Úloha Popis

Upgrade serveru pro správu Projděte si požadavky na systém a podporované možnosti upgradu, upgradujte server pro správu a
poté jej nakonfigurujte pomocí Průvodce konfigurací serveru pro správu.
Od verze 14 platí pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager následující skutečnosti:
• Již není podporován systém Windows Server 2003, všechny operační systémy pro stolní počítače

32bitové operační systémy.
• Server SQL Server 2005 již není podporován pro databázi. Je také zrušena podpora serveru SQL

Server 2008 s aktualizací starší než SP4 a serveru SQL Server 2008 R2 s aktualizací starší než
SP3.

• Během upgradu je nyní nutné zadat přihlašovací údaje správce serveru SQL Server.

Note: V systému Windows 7 nebo Server 2008 R2 či novějším může být potřeba upravit zásady
zabezpečení domény, aby mohly být správně spuštěny virtuální účty služeb.

Note: Error: "...services require user rights" or "...cannot read the user rights" during installation or
configuration (Chyba „...služby vyžadují práva uživatele“ nebo „nelze přečíst práva uživatelů“ během
instalace nebo konfigurace)

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Podporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x

Přihlášení k serveru pro správu Když se zobrazí panel pro přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, můžete se
přihlásit ke konzole pomocí svých přihlašovacích pověření.
Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE

Restartování počítače po provedení aktualizace není nutné, pokud však počítač restartujete a přihlásíte se,
můžete zaznamenat zlepšení výkonu.

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Nastavení umístění a replikace

Osvědčené postupy pro upgrade z vestavěné databáze na databázi
Microsoft SQL Server Express
Ve verzi 14.3 RU1 se výchozí databáze instalovaná s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) změnila
z vestavěné databáze na databázi Microsoft SQL Server Express 2017. Při prvním upgradu nebo instalaci serveru
pro správu pomocí výchozí konfigurace v Průvodci konfigurací serveru pro správu se databáze SQL Server Express
nainstaluje automaticky a nahradí vestavěnou databázi.

Při upgradu na verzi 14.3 RU1 a novější musí počítač serveru pro správu splňovat určité požadavky, jinak upgrade
serveru pro správu nemůže pokračovat. Průvodce konfigurací serveru pro správu vás bude informovat, pokud se s těmito
problémy setkáte, a poskytne vám možnost je opravit.

Co je třeba před upgradem znát
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Před upgradem zkontrolujte následující problémy, které může být potřeba před instalací opravit.

Nedostatečná velikost
databáze

Databáze SQL Server Express má maximální kapacitu 10 GB pro datové soubory a data protokolu.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager provede před zahájením instalace zálohu vestavěné
databáze. Pokud je tato záloha větší než 10 GB, upgrade nemůže pokračovat. Je nutné zmenšit
množství dat buď před zahájením upgradu, nebo během upgradu. Průvodce konfigurací serveru pro
správu vás bude informovat o příliš velké velikosti databáze.
Pokud bude velikost databáze před zahájením instalace větší než 10 GB, proveďte následující úlohy:
Zmenšení velikosti databáze, když je databáze plná, před upgradem na Microsoft SQL Server Express
Databáze Microsoft SQL Serveru Express i databáze Microsoft SQL Server používají ke zmenšení
velikosti databáze funkci s názvem FILESTREAM. Pokud během upgradu zjistíte, že databáze je příliš
velká nebo téměř příliš velká, můžete provést následující akce:
Povolení funkce FILESTREAM pro databázi Microsoft SQL Server

Note: Pokud používáte databázi SQL Server, kontrolujte pravidelně velikost databáze a zajistěte, aby
nedosáhla maximální velikosti:

Zvýšení velikosti souboru databáze Microsoft SQL Server

Nedostatek místa na disku Ujistěte se, že na provedení upgradu máte v počítači serveru pro správu k dispozici minimálně 10 GB
volného místa na disku.
Zpřístupnění většího místa na disku kvůli upgradu na výchozí databázi Microsoft SQL Server Express

Aplikace Symantec
Endpoint Protection
Manager nekomunikuje s
databází

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá certifikát k ověření komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection(SEPM) a databázemi Microsoft SQL Server Express nebo SQL Server.
Pokud se chcete připojit k některé databázi SQL Server, je nutné vygenerovat certifikát a importovat ho
do počítače aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud certifikát neexistuje, vypršela jeho
platnost nebo brzy vyprší, propojení mezi SEPM a databází se nezdaří.
Konfigurace šifrované komunikace mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a databází
Microsoft SQL Server
Pokud chcete zkontrolovat, zda se server pro správu připojuje k databázi, podívejte se sem:
Ověření připojení serveru pro správu k databázi

Řešení potíží s upgradem
na Microsoft SQL Server
Express

Při upgradu můžete narazit na jeden z následujících problémů:
• Aktualizace systému Windows je zastaralá nebo služba Windows Update není spuštěna. Pokud

chcete tento problém vyřešit, zrušte instalaci aplikace SEPM, spusťte nejnovější aktualizaci nebo
restartujte službu Windows Update, restartujte počítač a poté pokračujte v instalaci aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.

• Databáze SQL Server Express se nenainstaluje. Pokud chcete potíže vyřešit, zkontrolujte protokoly
databáze.
Řešení potíží s instalací výchozí databáze SQL Server Express aplikace Endpoint Protection
Manager

• Žádné spojení mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a databází.
Ověření připojení serveru pro správu k databázi
Řešení potíží v komunikaci mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a konzolí nebo
výchozí databází

• Změníte adresu IP a název hostitele počítače, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.
Opakovaná konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po změně adresy IP a
názvu hostitele počítače

Zálohování databáze a protokolů
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Zmenšení velikosti databáze, když je databáze plná, před upgradem na
Microsoft SQL Server Express
Výchozí databáze Microsoft SQL Server Express má limit velikosti 10 GB pro datové soubory a data protokolu. Když
upgradujete z vestavěné databáze o velikosti více než 10 GB a jste uprostřed upgradu na Microsoft SQL Server Express,
proces upgradu nembude moci pokračovat.

Pokud Průvodce konfigurací serveru pro správu zjistí, že velikost databáze je již příliš velká, mohou se zobrazit
následující zprávy:

Databáze Microsoft SQL Server Express má limit velikosti 10 GB. Je nutné znovu
nakonfigurovat nastavení upgradu, aby se nejprve importovalo méně dat. Potom spusťte
průvodce aktualizací znovu.

Pokud je výchozí velikost databáze příliš velká, pozastavte upgrade a proveďte následující kroky:

Krok 1: Snížení počtu dní, za které se protokoly shromažďují

Zmenšete počet dní v následujícím souboru: C:\Program Files (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

Tím se sníží objem dat, který migruje do databáze SQL Server Express.

Poznámka:  scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days je již ve výchozím nastavení nastaven
na hodnotu 7, aby velikost zůstávala databáze menší.

Krok 2: Restartujte průvodce aktualizací serveru pro správu

Dvakrát klikněte na soubor ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat

NOTE
Pokud jste před provedením těchto změn spustili dialogové okno Záloha a obnovení databáze, restartujte
ho dvojitým kliknutím na soubor ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin
\dbtools.bat.

Zmenšení velikosti databáze na méně než 10 GB před upgradem na Microsoft SQL Server Express

Povolení funkce FILESTREAM pro databázi Microsoft SQL Server
Toto téma popisuje postup povolení funkce FILESTREAM pro databázi Microsoft SQL Server.

Databáze Microsoft SQL Server používá funkci s názvem FILESTREAM ke zmenšení velikosti databáze a ke zlepšení
jejího výkonu.

• Databáze Microsoft SQL Server Express má omezení velikosti na 10 GB a vyžaduje povolení funkce FILESTREAM.
Pokud nainstalujete vlastní instanci serveru SQL Server Express, je nutné povolit funkci FILESTREAM.

• Databáze Microsoft SQL Server nevyžaduje povolení funkce FILESTREAM, ale je doporučené kvůli zlepšení výkonu.
V případě místní databáze Microsoft SQL Server může upgrade serveru pro správu a průvodce instalací povolit funkci
FILESTREAM za vás. V případě vzdálené databáze Microsoft SQL Server povolíte funkci FILESTREAM ručně na
počítači, na kterém je databáze SQL Server nainstalována.
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Když spustíte průvodce aktualizací nebo průvodce konfigurací a zobrazí se následující zpráva, klikněte na možnost Ano a
povolte funkci FILESTREAM.

Funkce FILESTREAM není pro tuto vzdálenou databázi Microsoft SQL Server povolena.

NOTE
Pokud nechcete pokračovat v upgradu nebo instalaci a nechcete v současnosti funkci FILESTREAM povolit,
klikněte na možnost Ne.

Pokud provádíte upgrade, průvodce aktualizací serveru pro správu se zavře. Po povolení funkce FILESTREAM je nutné
průvodce aktualizací restartovat, aby mohl pokračovat upgrade serveru pro správu. V počítači s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager klikněte na soubor: ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin
\upgrade.bat .

Postup ručního povolení funkce FILESTREAM:

1. V nabídce Start rozbalte možnost Microsoft SQL Server a klikněte na položku Správce konfigurace serveru SQL
Server.

2. V seznamu služeb SQL Server Configuration Manager vyberte službu Služby serveru SQL Server a vyhledejte
instanci serveru SQL Server, na které chcete povolit funkci FILESTREAM.

3. Pravým tlačítkem myši klikněte na instanci a potom klikněte na možnost Vlastnosti.
4. V dialogovém okně Vlastnosti serveru SQL server klikněte na kartu FILESTREAM.
5. Vyberte možnost Povolit funkci FILESTREAM pro přístup Transact-SQL a klikněte na zaškrtávací políčko Povolit

funkci FILESTREAM pro přístup ke streamování souboru I/O.
6. Klikněte na možnost Použít > OK.
7. Restartujte službu databáze SQL Server tak, že vyberete instanci serveru SQL Server a kliknete na tlačítko

Restartovat.

FILESTREAM (SQL Server)

Zmenšení velikosti databáze na méně než 10 GB před upgradem na
Microsoft SQL Server Express
Výchozí databáze Microsoft SQL Server Express má limit velikosti 10 GB pro datové soubory a data protokolu. Datové
soubory zahrnují položky, jakými jsou instalační balíčky, definice virů, zásady, výstrahy a získané aplikace. Při upgradu
z vestavěné databáze (14.3 MP1 a starší) s velikostí více než 10 GB nemůže proces upgradu na SQL Server Express
pokračovat. Pokud Průvodce konfigurací serveru pro správu zjistí, že velikost databáze je příliš velká, může se zobrazit
následující zpráva:

Záloha překračuje povolený limit serveru SQL Server Express 10 GB. Pokud chcete importovat
méně dat, je nutné nejprve překonfigurovat server pro správu. Pak spusťte obnovení znovu.

Odhadovaný objem dat ve vestavěné databázi překračuje limit serveru Microsoft SQL Server
Express v hodnotě 10 GB. Pokud chcete v upgradu pokračovat, průvodce musí nejprve snížit
objem dat na méně než 10 GB.

Nejprve je nutné zmenšit místo v existující vestavěné databázi, a to pomocí jedné z následujících úloh:

• Klikněte na možnost Pokračovat, aby Průvodce konfigurací serveru pro správu zmenšil velikost databáze na začátku
procesu upgradu.

• Zrušte Průvodce konfigurací serveru pro správu, zmenšete velikost databáze sami a pomocí následujících kroků
průvodce restartujte.

Postup ručníhio zmenšení velikosti dostupné databáze:
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• Krok 1: Odeberte všechny partnery pro replikace, které aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
nepoužívá.
Odstraňování lokací

• Krok 2: Zmenšete velikost protokolů a dat zjištěných aplikací.
Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

Povolení získávání aplikací
• Krok 3: Změňte výchozí nastavení plánu údržby databáze.

a. Zastavte server pro správu.
b. V následujícím souboru: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager

\tomcat\etc\conf.properties zmenšete počet sekund pro následující položky.
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60
Poznámka: Pokud tyto položky v souboru nejsou, přidejte je. Tento krok zvyšuje frekvenci, se kterou databáze
označuje nežádoucí data jako odstraněná.
Symantec Endpoint Protection Manager: Jak se plánuje údržba databáze?

c. Restartujte server pro správu a počkejte několik hodin nebo déle.
Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

• Krok 4: Naplánujte replikaci u všech partnerů tak, aby se vyskytla alespoň jednou. Společnost Symantec
doporučuje replikovat častěji.
Instalace nového umístění jako partnera pro replikaci existujícího umístění

• Krok 5: Po každé naplánované replikaci počkejte několik hodin a teprve potom upgrade restartujte.
• Krok 6: Spusťte znovu zálohování databáze a poté ji zkuste obnovit.

Zpřístupnění většího místa na disku kvůli upgradu na výchozí databázi
Microsoft SQL Server Express
Pokud počítač Symantec Endpoint Protection Manager nemá alespoň 10 GB volného místa na disku pro upgrade na
databázi Microsoft SQL Server Express, může se zobrazit následující zpráva:

Průvodce upgradem nemůže vestavěnou databázi upgradovat na databázi Microsoft SQL
Server Express. Cílová jednotka buď nemá dostatek volného místa na disku, nebo platnost
certifikátu vypršela či vyprší do 10 dnů. Před pokračováním zkontrolujte, zda je na disku
alespoň x volného místa a zda je certifikát aktuální.

Proces upgradu nemůže pokračovat, pokud nezpřístupníte alespoň 10 GB místa na disku. Pokud chcete zvětšit místo na
disku, proveďte následující kroky.

Krok 1: Odebrání nepoužívaných a dočasných souborů

Dočasné soubory systému Windows jsou umístěny zde:

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Local\Temp

Vyčištění disku v systému Windows 10

Krok 2: Vyprázdnění koše

Krok 3: Odeberte dalších soubory aplikace SEPM.

1. Pokud předchozí kroky neuvolnily dostatek místa na disku, odeberte další soubory aplikace SEPM.
Zastavení služby serveru pro správu pomocí spuštění příkazu: net stop semsrv
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Zastavení a spuštění služby serveru pro správu
2. Přesuňte následující soubory SEPM na jinou diskovou jednotku:

– ..\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. Znovu spusťte službu serveru pro správu.

Krok 4: Změna nastavení zálohování databáze

• Ujistěte se, že možnost Počet uchovávaných záloh databáze je nastavena na 1, výchozí.
• Ponechte Protokoly zálohovaní nezaškrtané.

Spuštění automatického zálohování databáze

Krok 5: Souborů, které aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nepoužívá, přesuňte na jinou diskovou
jednotku.

Pokud platnost certifikátu vypršela, přečtěte si následující informace: Konfigurace šifrované komunikace mezi aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager a databází Microsoft SQL Server

Konfigurace šifrované komunikace mezi aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager a databází Microsoft SQL Server
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá certifikát k ověření komunikace mezi aplikací Symantec
Endpoint Protection(SEPM) a databázemi Microsoft SQL Server Express nebo SQL Server. Pokud chcete, aby se SEPM
připojil k některé databázi SQL Server, je nutné vygenerovat certifikát a importovat ho do počítače Symantec Endpoint
Protection Manager. Pokud certifikát neexistuje, vypršela jeho platnost nebo brzy vyprší, propojení mezi SEPM a databází
se nezdaří.

Pokud jste certifikát neimportovali, můžete nainstalovat nebo upgradovat server pro správu a databázi SQL Server.
Průvodce konfigurací serveru pro správu však zjistí, zda platnost certifikátu již vypršela nebo zda vyprší během
následujících 30 dnů. Aplikace SEPM odesílá oznámení každý den, až do uplynutí lhůty 30 dnů, aby správci připomenula
potřebu importovat certifikát. Může se zobrazit následující zpráva:

Během následujících 30 dnů se již aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebude
moci připojit k databázi Microsoft SQL Server, protože SQL Server používá certifikát,
jehož platnost brzy vyprší.

Krok 1: Vygenerování certifikátu podepsaného samým sebou

Pokud vaše organizace ještě nemá certifikát podepsaný certifikační autoritou (CA), je nutné ho vygenerovat. Tento
krok popisuje, jak vygenerovat a nahradit výchozí certifikát aplikace Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)
podepsaný sám sebou certifikátem podepsaným certifikační autoritou.

Viz téma Use a signed certificate with Endpoint Protection Manager (Použití podepsaného certifikátu v aplikaci Endpoint
Protection Managerů).

Krok 2: Konfigurace trvalého certifikátu pro SQL Server

Je nutné povolit šifrovaná připojení pro instanci databázového stroje SQL Server a k určení certifikátu je nutné
použít nástroj SQL Server Configuration Manager. Viz „Konfigurace serveru SQL Server“ v tématu: Enable encrypted
connections to the Database Engine (Povolit šifrovaná připojení k databázovému stroji)

Krok 3: Import certifikátu serveru SQL Server do systému Windows v počítači aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager
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Počítač serveru pro správu musí mít zřízený veřejný certifikát serveru SQL Server. Pokud chcete certifikát zřídit v počítači
serveru pro správu, importujte ho do systému Windows. Počítač serveru musí být nastaven tak, aby důvěřoval kořenové
autoritě certifikátu.

1. V systému Windows Server, kde je nainstalována aplikace SEPM, klikněte pravým tlačítkem myši na certifikát.

2. V Průvodci importem certifikátu se řiďte kroky uvedenými k importu certifikátu.
V možnosti Umístění úložiště vyberte položku Místní počítač:

Vyberte možnost Umístit všechny certifikáty do následujícího úložiště, klikněte na možnost Procházet a v
dialogovém okně Výběr úložiště certifikátů klikněte na možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority:

3. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Další.

Krok 4: Konfigurace oprávnění ke složce jre11

NOTE
Pokud je server SQL Server nakonfigurován pomocí správce domény s ověřením systému Windows, bude
správce domény potřebovat oprávnění Čtení a spouštění, Vypsat obsah složek a Čtení ke složce jre11 na
serveru aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

1. Na serveru Symantec Endpoint Protection Manager přejděte do složky \...\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager, klikněte pravým tlačítkem na složku jre11 a klikněte na možnost
Vlastnosti.

2. V okně vlastností souboru na kartě Zabezpečení klikněte na možnost Rozšíření.

3. V okně Upřesnit nastavení zabezpečení na kartě Oprávnění klikněte na možnost Přidat.
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4. V okně Položka oprávnění klikněte na možnost Vybrat objekt zabezpečení.

5. V okně Výběr uživatele, počítače, účtu služby nebo skupiny přidejte uživatele domainadmin a klikněte na tlačítko
OK.
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6. V okně Položka oprávnění klikněte na možnost OK.
7. V okně Upřesnit nastavení zabezpečení na kartě Oprávnění vyberte možnost domainadmin a klikněte na možnost

Změnit.

8. V okně Výběr uživatele, počítače, účtu služby nebo skupiny přidejte opět uživatele domainadmin a klikněte na
tlačítko OK.
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9. V okně Upřesnit nastavení zabezpečení zaškrtněte možnost Nahradit vlastníka v subkontejnerech a objektech,
zaškrtněte možnost Přepsat všechny položky oprávnění podřízených objektů zděditelnými položkami
oprávnění tohoto objektu, klikněte na možnost Povolit dědičnost a klikněte na možnost Použít.

10. Potvrďte kliknutím na tlačítko Ano a OK.
11. V okně vlastností souboru zkontrolujte, zda má uživatel domainadmin všechna požadovaná oprávnění, a klikněte na

tlačítko OK.

Krok 5: Otevření průvodce konfigurací serveru pro správu a dokončení konfiguraci serveru pomocí možnosti
Ověření systému Windows

Pokud chcete průvodce otevřít, přejděte do složky \...\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin a dvakrát klikněte na soubor sca.exe.
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Krok 6: Kontrola, zda je komunikace šifrovaná a zda používá certifikát serveru SQL

1. Na serveru pro správu otevřete následující soubor: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml a dbejte na to, aby nastavení vypadala
takto encrypt=true a trustServerCertificate=false.

2. Na serveru SQL Server otevřete možnost Protokoly pro vlastnosti MSSQLSERVER a zkontrolujte nastavení Vynutit
šifrování=ano.

 150



 

3. Na serveru SQL Server spusťte následující dotaz, abyste prověřili, zda je spojení mezi aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager a serverem SQL Server šifrované:
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM

 sys.dm_exec_connections

Zkontrolujte, zda je nastaveno encrypt_option=TRUE.
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Aktualizace prostředí, které využívá více vestavěných databází a
serverů pro správu
Prostředí, které využívá více vestavěných databází a serverů pro správu, které má následující implikace:

• Servery pro správu nepoužívají převzetí služeb při selhání nebo vyvážení zátěže pro Symantec Endpoint Protection
neboť databáze nepodporuje server pro převzetí služeb při selhání nebo vyvážení zátěže.

• Servery pro správu jsou replikační partneři Symantec Endpoint Protection .

Všechny lokace obsahují počítač, do něhož jste nejdříve nainstalovali server pro správu. Nejprve musíte tento server pro
správu aktualizovat, neboť obsahuje důležité informace o stránce, např. šifrovací klíč nebo heslo. Potom aktualizujete
ostatní servery pro správu, které jste nainstalovali za účelem replikace.

NOTE
Od verze 14.3 RU1 databáze Microsoft SQL Server Express nahrazuje vestavěnou databázi. SQL Server
Express podporuje převzetí služeb při selhání a vyvážení zátěže.

Aktualizace prostředí, které využívá více vestavěných databází a serverů pro správu
1. Proveďte ověření a přihlaste se k počítači, na který jste nainstalovali první aplikaci Symantec Endpoint Protection

Manager.

K aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se nepřihlašujte. Pokud použijete replikaci, není potřeba ji nejprve
zakázat. Aplikace Symantec Endpoint Protection nedovolí replikaci, pokud se verze produktů neshodují.

2. Aktualizujte server pro správu.

3. Aktualizujte všechny ostatní servery pro správu, jeden po druhém.

Zastavení a spuštění služby serveru pro správu
Než provedete aktualizaci, je třeba ručně zastavit službu Symantec Endpoint Protection Manager na každém serveru pro
správu ve vaší lokaci. Po upgradu se služba automaticky spustí.

WARNING

Pokud službu Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem serveru nezastavíte, hrozí riziko
poškození stávající databáze aplikace Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Jestliže službu serveru pro správu zastavíte, nebudou se k ní již klienti moci připojovat. Pokud je připojení
klientů k síti podmíněno komunikací se serverem pro správu, je klientům přístup k síti až do opětovného
spuštění služby odepřen.

Klient například musí komunikovat se serverem pro správu, má-li projít kontrolou integrity hostitele.

Upgrade na novou verzi

1. Pokud chcete zastavit službu Symantec Endpoint Protection Manager, klikněte na položku Start > Nastavení >
Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby.

2. V okně Služby v části Název přejděte a klepněte pravým tlačítkem myši na položku Symantec Endpoint Protection
Manager.

3. Klepněte na možnost Zastavit.

4. Zavřete okno Služby.

WARNING

Zavřete okno Služby, jinak může dojít k selhání aktualizace.
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5. Postup zopakujte u všech instalací aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE

Chcete-li službu Symantec Endpoint Protection Manager spustit, postupujte opět podle těchto kroků, ale
místo na příkaz Zastavit klikněte na příkaz Spustit.

6. Pokud chcete zastavit službu Symantec Endpoint Protection Manager pomocí příkazového řádku, zadejte do
příkazového řádku následující:
net stop semsrv

7. Pokud chcete spustit službu Symantec Endpoint Protection Manager pomocí příkazového řádku, zadejte do
příkazového řádku následující:
net start semsrv

Vyloučení replikace během upgradu
Dbejte na to, aby k replikaci nedošlo na žádném serveru pro správu, který je nakonfigurován partner pro replikaci serveru
pro správu, který upgradujete. Pokud partner pro replikaci během upgradu zahájí replikaci, může dojít k nepředvídatelným
výsledkům.

Pokud chcete vyloučit replikaci během upgradu, proveďte jednu z následujících úloh:

• Přeložte replikaci tak, aby proběhla mimo dobu upgradu. Společnost Symantec tuto metodu doporučuje, protože je
jednodušší.

• Replikaci před upgradem dočasně pozastavte a obnovte ji po dokončení replikace.

Přeložení replikace

Výhodou změny plánu je, že ostatní umístění se nereplikují a pokračují v obsluhování klientů, dokud klienti nebudou
upgradováni. Po dokončení upgradu mohou umístění replikaci otestovat vynucením jednorázové replikace a změnou
plánu zpět na předchozí nastavený plán a četnost.

Při změně plánu dodržujte osvědčené postupy:

• Zdokumentujte stávající plán a nastavení.
• Změňte plán, abyste vyloučili proběhnutí replikace během okna upgradu, a naplánujte replikaci do budoucna nebo na

jiný den.
• Vynuťte replikaci tak, aby plán převzaly všichni partneři pro replikaci nebo všechna umístění.

Změna četnosti replikace a obsahu

Pozastavení a obnovení replikace

Je nutné se přihlásit do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a pozastavit replikaci minimálně u dvou
umístění.

WARNING

Pozastavení replikace není to samé jako trvalé odstranění partnerství pro replikaci. Pokud odstraníte vztah a
pak přeinstalujete server pro správu, server pro správu provede úplnou replikaci místo přírůstkové replikace.
Odstraňování lokací

1. Zastavte službu serveru pro správu.
2. V konzoli klikněte na položku Správce > Servery.
3. Pod položkou Místní umístění > Servery rozbalte položku Partneři replikace a vyberte server pro správu.
4. Pravým tlačítkem klikněte na server pro správu a pak klikněte na tlačítko Odstranit partnera replikace.
5. Klikněte na tlačítko Ano.
6. Tento postup opakujte na všech pracovištích, které replikují údaje.
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7. Obnovte replikaci a restartujte službu serveru pro správu.
Obnovení replikace

Nejlepší postupy při upgradu na aplikaci Endpoint Protection 14

Upgrade na novou verzi

Obnovení replikace
Po upgradu všech serverů pro správu, které obsahovaly vztah replikace přidáte partnera pro replikaci zpět. Musíte také
znovu přidat servery pro správu, které byly nakonfigurovány pro zotavení při selhání a vyrovnávání zátěže.

Je třeba přidat pouze partnery replikace v počítači, na kterém jste jako první aktualizovali server pro správu.
Aktualizovaný server pro správu musel být dříve také partnerem replikace ve stejné skupině umístění.

Po opětovném přidání partnera pro replikaci zajistí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager konzistenci
databáze. Některé změny si však mohou odporovat.

Postup řešení konfliktů dat mezi umístěními během replikace

Pokud máte dvě samostatná umístění bez replikace, můžete také pomocí této možnosti převést jedno z těchto umístění
do umístění, které se replikuje s druhým umístěním.

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.
2. V části Servery rozbalte možnost Lokální umístění a v části Úlohy klikněte na možnost Přidat existujícího partnera

pro replikaci.
3. V panelu Vítejte klikněte na tlačítko Další.
4. V panelu Informace o vzdáleném umístění zadejte IP adresu nebo název hostitele pro druhý server pro správu,

přihlašovací údaje správce systému a pak klikněte na tlačítko Další.
Uživatelské jméno správce systému je ve výchozím nastavení admin.

5. Nastavte plán replikace a klikněte na tlačítko Další.
6. Zkontrolujte, které položky chcete replikovat a pak klikněte na tlačítko Další.

Replikace balíčků klientů používá velké objemy provozu a místa na pevném disku.
Pokud kliknete na tlačítko Ano, server pro správu provede úplnou replikaci dat mezi dvěma partnery pro replikaci.

7. Když se zobrazí zpráva s dotazem, zda jste obnovili databázi v umístění partnera, klikněte na jednu z následujících
možností:
– Klikněte na Ne pro replikaci samotných dat, která se změnila od doby, kdy byl vztah tohoto partnera zakázán.

Společnost Symantec doporučuje tuto možnost, zvláště pokud má vaše síť malou šířku přenosového pásma.
– Klikněte na tlačítko Ano a proveďte úplnou replikaci dat mezi dvěma partnery pro replikaci.

8. Klikněte na tlačítko Dokončit.
9. Tento postup opakujte pro všechny počítače, které replikují data pomocí tohoto počítače.

Po restartování replikace nezapomeňte restartovat službu serveru pro správu.

Nejlepší postupy při upgradu na aplikaci Endpoint Protection 14

Upgrade na novou verzi

Výběr metody upgradu klientského softwaru
Klienta lze upgradovat různými způsoby. Metoda, kterou je třeba použít, závisí na vašem prostředí a cílech. Můžete
například mít velké množství klientů nebo skupin, případně počítačů používajících různé verze klienta.

Některé z nich mohou trvat až 30 minut. Proto je vhodné klientský software aktualizovat, když většina uživatelů není
přihlášena.
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Table 44: Metody aktualizace klientského softwaru

Metoda Vhodné použití Nevhodné použití

Automatický upgrade
(doporučeno pro
menší prostředí)

• Když máte menší počet klientů, například 5 000 klientů a
méně.

• Když je třeba naplánovat provedení upgradu tak, aby
nedošlo k přerušení práce uživatelů.

• Když používáte aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager a nikoli aplikaci třetí strany k zavedení
instalačního balíčku klienta.

• Když je třeba upgradovat klienty systému Windows nebo
Mac, avšak nikoli klienty systému Linux.

• Když požadujete jednoduchou metodu upgradu.
Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického
upgradu

• Když máte větší počet klientů. Tato metoda
není příliš vhodná pro úpravy velikosti.

• Když máte velké množství skupin, protože
klikání na jednotlivé skupiny v průvodci je
časově náročné.

• Když máte složitý plán upgradu, kdy je
třeba značná důkladnost.

• Když je třeba upgradovat klienty systému
Linux.
How to deploy the Symantec Endpoint
Protection Linux client as part of a cloned
drive image (Zavedení klienta systému
Linux aplikace Symantec Endpoint
Protection jako součást bitové kopie
klonované jednotky)

Export instalačního
balíčku klienta
(doporučeno pro větší
prostředí)

• Když nezavádíte instalační balíček klienta pomocí
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, ale
ručně.

• Když nezavádíte instalační balíček klienta pomocí
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, ale
pomocí stávající aplikace pro zavedení třetí strany.
Chcete-li použít tuto metodu, je třeba již mít tuto
infrastrukturu připravenou.

• Když je třeba upgradovat klienty systému Windows, Mac
a Linux.

Export instalačních balíčků klienta
Instalace klientského softwaru pro systém Windows pomocí
nástrojů jiných výrobců

• Když obvykle používáte aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager k aktualizaci
klientů.

Průvodce zavedením
klienta

• Když máte menší počet klientů, například méně než 250
klientů.

• Když zavádíte klienta pomocí aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager, a nikoli aplikace třetí strany.

• Když požadujete jednodušší metodu upgradu.
Použijte možnost Zavedení nového balíčku.
Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí
vzdálené instalace bez vyžádání

• Když se jedná o prostředí velké sítě,
protože tato metoda není příliš vhodná pro
úpravy velikost.
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Metoda Vhodné použití Nevhodné použití

Stáhněte si instalační
soubory klienta ze
stránky společnosti
Broadcom Správa
stahování.

• Když chcete upgradovat několik klientů současně
v několika konkrétních případech. Například:
– Pokud dojde k problému v několika počítačích se

starší verzí klienta a novější verze opraví problém.
– Pokud máte menší počet klientů, které chcete

upgradovat, a nechcete upgradovat server pro správu.
• Když je třeba upgradovat klienty systému Windows, Mac

a Linux.
• Když je nutné zavést klienta přímo v počítači nebo

pomocí aplikace pro zavedení třetí strany, a nikoli pomocí
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Ze stránky Správa stahování si stáhnete samostatný
instalační soubor Všichni klienti.
Začínáme s produktem Symantec a přejděte na možnost
Místní produkty zabezpečení.
Instalace nespravovaného klienta systému Windows

Pokud upgradujete klienta v počítačích se
stávajícími spravovanými klienty, klienti budou
nadále spravovaní. Pokud však provedete
zavedení do nových počítačů bez stávajícího
klienta, pomocí této metody se nainstaluje
pouze nespravovaný klient. Později je nutné
převést klienta na spravovaného klienta, aby
se bylo možné připojit k serveru pro správu.
Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi
klientem a serverem v klientském počítači?
Ruční export souboru komunikace mezi
klientem a serverem (Sylink.xml)

Upgrade na novou verzi

Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu
PŘEHLED

Díky funkci automatického upgradu můžete automaticky upgradovat klientský software Symantec Endpoint Protection na
všech klientech systému Windows nebo Mac ve skupině.

Pomocí funkce automatického upgradu obdrží standardní klienti balíček rozdílového upgradu vytvořený aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager. Tento balíček je menší než úplný instalační balíček. Klienti pro systém Windows Embedded
a klienti VDI vždy obdrží úplný instalační balíček. V případě těchto klientů se neuchovává kopie instalačního programu
v mezipaměti instalačního programu. Klienti systému Mac vždy obdrží úplný instalační balíček.

OSVĚDČENÉ POSTUPY PŘI AUTOMATICKÉM UPGRADU

Pro funkci automatického upgradu použijte následující doporučené postupy:

• Před pokusem o upgradování velkého množství klientů ve vaší pracovní síti je třeba proces automatického upgradu
otestovat. Pokud nemáte k dispozici testovací síť, můžete vytvořit testovací skupinu v rámci stávající sítě. K
tomuto typu testu je třeba do testovací skupiny přidat několik nedůležitých klientů a upgradovat je pomocí služby
AutoUpgrade.

• Chcete-li během špičky snížit přenosovou kapacitu, v průvodci Aktualizovat klienty s balíčkem naplánujte spuštění
funkce AutoUpgrade za několik hodin, obzvláště pro skupiny klientů menší velikosti. Pro sítě WAN (Wide Area
Network) je třeba nastavit také vzdálené klienty, aby mohli přijímat balíček pro upgrade ze vzdáleného webového
serveru.

• Vzhledem k tomu, že funkce automatického upgradu byla poprvé zavedena v klientovi pro systém Mac v aplikaci
Symantec Endpoint Protection 14, nelze ji použít ve verzi starší než 14.

• Po upgradování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager spusťte alespoň jednou aktualizaci LiveUpdate
v konzoli a teprve poté pomocí automatického upgradu upgradujte klienty.
Kontrola dostupnosti nejnovějšího obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

• V verzi 14.3 RU2 byla jazyková podpora klienta zrušena pro všechny jazyky kromě angličtiny, japonštiny, brazilské
portugalštiny, španělštiny a čínštiny. V případě nepodporovaných jazyků klienta použijte možnost Pokud není jazyk
klienta podporován, upgradovat klienty verze 14.3+ na angličtinu k automatickému upgradu klientů na angličtinu.

• Funkce Posílení zabezpečení aplikací může být při automatickém upgradu do klientských počítačů nainstalována
pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
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– Při spuštění příkazu Aktualizovat klienty s balíčkem je nutné zaškrtnou políčko Při aktualizaci zachovat
stávající funkce klienta. Ve výchozí konfiguraci je toto nastavení povoleno.

– V klientském počítači nemůže být nainstalován agent Symantec Data Center Security.
– Funkce Ochrana před viry a spywarem je aktuálně nainstalovaná a vybraná k upgradu.
Možnost automatického upgradu je pro tuto funkci k dispozici od verze 14.2.

• Pokud chcete později po instalaci klienta změnit typ instalace klienta se systémem Windows: standardní klient,
Embedded nebo VDI, vnitřní síť, je nutné nejprve stávající klientský software odinstalovat, znovu tato nastavení
nakonfigurovat a poté znovu nainstalovat nový klientský balíček. Toto nastavení nelze změnit pomoc automatického
upgradu.

Výběr metody upgradu klientského softwaru

KONFIGURACE PRŮVODCE AUTOMATICKÝM UPGRADEM

1. Pokud chcete upgradovat klientský software pomocí automatického návrhu, klikněte v konzoli na možnost Správce >
Instalovat balíčky.

2. Pod položkou Úlohy klikněte na možnost Aktualizovat klienty s balíčkem.

3. Na panelu průvodce upgradu klientů klikněte na tlačítko Další, vyberte vhodný instalační balíček klienta a klikněte
na tlačítko Další.

4. Vyberte skupinu nebo skupiny obsahující klientské počítače, které chcete upgradovat, a klikněte na tlačítko Další.

5. Z následujících možností vyberte umístění, ze kterého má klient stáhnout balíček:

• Chcete-li balíček stáhnout ze serveru Symantec Endpoint Protection Manager, klikněte na možnost Stáhnout ze
serveru pro správu.

• Chcete-li balíček stáhnout z webového serveru, který je místním serverem pro počítače, u nichž je potřeba provést
aktualizaci, klikněte na možnost Stáhnout z následující adresy URL (http nebo https). Do příslušného pole
zadejte adresu URL instalačního balíčku klienta.

6. Klikněte na možnost Nastavení upgradu a určete možnosti upgradu.

7. Na kartě Obecné pod položkou Nastavení klienta zvolte jednu z následujících možností v závislosti na operačním
systému klienta:

• V systému Windows použijte k výběru možností Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta a Nastavení
instalace rozevírací nabídky.

NOTE

Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta, můžete volitelně
při upgradování přidávat a odebírat funkce.

• V systému Mac použijte k výběru možnosti Nastavení instalace rozevírací nabídku.
• V systémech Windows umožňuje možnost Výběr obsahu zahrnout do instalačního balíčku určitý obsah. Pokud

obsah do balíčku zahrnete, bude sice větší, ale klient bude mít ihned po instalaci k dispozici aktuální obsah.
Jestliže obsah do balíčku nezahrnete, bude menší, ale klient bude muset po instalaci stáhnout aktualizace obsahu.

Můžete rovněž přidat volitelný plán upgradu. Bez tohoto plánu začne proces automatického upgradu po dokončení
procesu průvodce.

8. Na kartě Upozorňování můžete přizpůsobit nastavení upozorňování uživatele.

Můžete přizpůsobit zprávu zobrazenou na klientském počítači při upgradování. Uživatelům můžete také umožnit
upgrade odložit.
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9. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Další.

10. Na panelu dokončeného procesu průvodce upgradu klientů klikněte na tlačítko Dokončit.

11. Pokud chcete potvrdit číslo verze klientského softwaru, můžete po dokončení upgradu zkontrolovat verzi a potvrdit
úspěšný upgrade jedním z následujících způsobů:

• V konzoli klikněte na možnost Klienti > Klienti, vyberte příslušnou skupinu a změňte zobrazení na zobrazení Stav
klienta.

• V klientovi pro systém Windows klikněte v rozhraní klienta Symantec Endpoint Protection na možnost Nápověda >
O aplikaci.

• V klientovi pro systém Mac otevřete rozhraní klienta Symantec Endpoint Protection. V řádku nabídek klikněte na
možnost Symantec Endpoint Protection > O aplikaci Symantec Endpoint Protection.

Další informace

Po upgradu je nutné klientský počítač restartovat. Ve výchozím nastavení se klient restartuje po instalaci. Možnosti
restartu můžete nakonfigurovat v obecném nastavení skupiny a určit způsob restartu klientů ve skupině po
automatickém upgradu. Klienty lze také kdykoli restartovat spuštěním příkazu k restartu ze serveru pro správu.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Použití nastavení upgradu na jiné skupiny

Použití nastavení automatického upgradu na jiné skupiny
Můžete zkopírovat stávající nastavení upgradu instalačního balíčku klienta pomocí automatického upgradu z jedné
skupiny do jiné. Pokud zkopírujete nastavení upgradu, není nutné vytvářet nastavení balíčku pro jednotlivé skupiny.

Pomocí této možnosti se zkopírují následující nastavení instalačního balíčku klienta:

• Sada funkcí klienta
• Povolení nebo zakázání možnosti Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta
• Nastavení instalace klienta
• Výběr obsahu
• Zdroj pro stahování
• Plán upgradu
• Nastavení a text zprávy na kartě Oznámení

Během automatického upgradu platí nastavení pro systém Windows pro klienty systému Windows a nastavení pro systém
Mac pro klienty systému Mac. Také platí po jakéhokoli nového klienta, který se připojí ke skupině.

Pokud použijete zkopírovaná nastavení na balíček, který je již přiřazen k cílové skupině, zkopírovaná nastavení přepíší
stávající nastavení cílové skupiny. Pokud není k cílové skupině přiřazen žádný balíček, tato možnost přidá instalační
balíček klienta se zkopírovanými nastaveními.

Použití nastavení upgradu na jiné skupiny
1. V konzoli proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na možnost Klienti > Instalovat balíčky, vyberte skupinu a v části Úlohy klikněte na možnost Použít
aktuální nastavení zavedení pro jiné skupiny.

• Klikněte na možnost Klienti, klikněte pravým tlačítkem na skupinu a poté klikněte na možnost Kopírovat
nastavení zavádění.

2. V dialogovém okně Kopírovat nastavení zavádění klikněte na nové skupiny a poté klikněte na tlačítko OK a na
tlačítko Ano.

Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu
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Upgrade na aplikaci Symantec Agent for Linux
(Verze 14.3 RU1 a novější)

Aplikace Symantec Agent for Linux zjistí a odinstaluje staršího klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém
Linux a pak provede novou instalaci. Staré konfigurace nebudou zachovány.

Upgrade tna aplikaci Symantec Agent for Linux

1. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vytvořte a stáhněte instalační balíček.
Export instalačních balíčků klienta

2. Přesuňte balíček LinuxInstaller do zařízení se systémem Linux.

3. Nastavte soubor LinuxInstaller jako spustitelný:
chmod u+x LinuxInstaller

4. Spusťte instalaci nového agenta:
./LinuxInstaller

Příkaz je nutné spustit jako kořen.

5. Pokud chcete ověřit instalaci, přejděte do umístění /usr/lib/symantec a spusťte příkaz ./status.sh, abyste
potvrdili, že jsou moduly načteny a démony spuštěny:
./status.sh
Symantec Agent for Linux verze: 14.3.450.1000
Kontrola stavu aplikace Symantec Agent for Linux (SEPM)...
Stav démona:
cafagent spuštěn
sisamdagent spuštěn
sisidsagent spuštěn
sisipsagent spuštěn
Stav modulu:
sisevt načten
sisap načten

Upgrade poskytovatelů aktualizací skupiny
Tento postup slouží k upgradu klientů, kteří jsou poskytovateli aktualizací skupin.

Upgrade klientů poskytovatelů aktualizací skupin
1. Upgradujte server Symantec Endpoint Protection Manager na novou verzi softwaru.

2. Upgradujte klienty, kteří jsou poskytovateli aktualizací skupin, na novou verzi klientského softwaru.

3. Aktualizujte zbytek klientů na novou verzi klientského softwaru.

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Upgrade na novou verzi
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Zdroje k upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection

Table 45: Zdroje k upgradu

Položka Prostředek

Nastavení a funkce
instalačního balíku klienta

V rámci instalačních balíků klienta lze nakonfigurovat řadu nastavení a funkcí ochrany.
Funkce aplikace Symantec Endpoint Protection založené na platformě (verze 12.1.x až 14.x)
Nastavení instalace klienta Windows
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Popis funkcí a zásad Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače
Typy zásad zabezpečení

Závislosti funkcí Závislosti funkce aplikace Symantec Endpoint Protection na klientech systému Windows (verze
12.1.x až 14.x)

Správa licencí produktu Aplikace Symantec Endpoint Protection je licencována podle počtu klientů potřebných k ochraně
počítačů v daném umístění.
Požadavky licence produktu Symantec Endpoint Protection

Další zdroje Viz následující články:
• Doporučené postupy při upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection
• Stažení nejnovější verze softwaru společnosti Symantec
• Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace Endpoint

Protection

Upgrade na novou verzi
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Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP) vyžaduje placenou licenci pro příjem aktualizací obsahu zabezpečení,
aktualizací a verzí produktů a přístup k technické podpoře. Po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
máte 60 dnů na zakoupení dostatečného množství licencí pro všechny zavedené klienty.

Přehled nároků na údržbu aplikace Symantec Endpoint Protection

Table 46: Jak licencovat aplikaci Symantec Endpoint Protection

Úloha Popis

Krok 1: Zakoupení licence Pokud chcete zakoupit novou licenci, obraťte se na preferovaného prodejce.
Viz Začínáme s produktem Symantec a přejděte dolů na možnost Místní produkty zabezpečení. Pokud
jste tak ještě neučinili, vytvořte si účet na portálu technické podpory společnosti Broadcom.
Licenci je potřeba zakoupit v následujících situacích:
• Chcete koupit produkt Symantec Endpoint Protection.
• Platnost zkušební licence vypršela.
• Vypršela placená licence.
• Zavedli jste více klientů, než vaše licence umožňuje (nadměrné zavedení
Aplikace je licencována podle počtu klientů potřebných k ochraně koncových bodů v daném umístění.
Kolik licencí Symantec Endpoint Protection potřebuji?

Krok 2: Aktivace
zakoupené licence

Po zakoupení licence obdržíte e-mail s licenčním souborem Symantec (.slf) nebo sériovým číslem
licence, který je připojen k e-mailu jako soubor .zip. Soubor .slf musíte ze souboru .zip extrahovat.
Sériové číslo budete potřebovat k aktivaci instalace.
• K aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se musíte přihlásit pomocí účtu správce systému,

například pomocí výchozího správce účtu.
• Přejděte na stránku Správce > Licence a proveďte import a aktivaci licence produktu SEP.
Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Při správě svých licencí můžete provádět následující úkony.

Table 47: Úlohy licencování

Úloha Popis

Načtení sériového čísla Pokud máte od společnosti Symantec existující licenci a potřebujete načíst sériové číslo, přečtěte si část:
Příručka k přechodu od Symantec k Broadcom – moje oprávnění

Obnovení licence Obraťte se na preferovaného prodejce
Viz část Nejčastější dotazy k obnovení licencí Symantec

Zjistěte si, kdy končí
platnost licence a zda
nemáte příliš mnoho
zavedení licence

Kontrolujte stav každé importované licence do konzoly a získejte přehled o tom, zda je třeba licenci
obnovit nebo dokoupit další licence.
Pro upgrade produktu můžete použít stávající licenci.
Kontrola stavu licence v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Zálohování licenčního
souboru

Zálohování souborů s licencemi je chrání v případě poškození databáze nebo pevného disku počítače.
Zálohování a obnovení licenčních souborů

Obnovení licenčního
souboru

Pokud soubor s licencí omylem odstraníte, můžete ho obnovit.
Zálohování a obnovení licenčních souborů
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Úloha Popis

Odesílání oznámení, kdy
licence vyprší

Ve výchozím nastavení odešle aplikace Symantec Endpoint Protection správcům předem
nakonfigurované oznámení o prošlých licencích a dalších problémech s licencí.
Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?

Zkontrolujte požadavky na
licenci produktu

Seznamte se s licenčními požadavky pro počítače, které chcete chránit. Licence umožňuje instalovat na
stanovený počet počítačů klienta produktu Symantec Endpoint Protection.
Na co se vztahuje licence produktu?
Licenční terminologie k produktu Symantec Endpoint Protection
Víceleté licence

Kontrola stavu licence v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager
Podle potřeby můžete zkontrolovat, zda server pro správu využívá zkušební nebo placenou licenci. Můžete také získat
následující informace o licenci ke každé placené licenci, kterou jste do konzoly naimportovali:

• sériové číslo licence, celkový počet instalací, datum vypršení,
• počet platných instalací,
• počet zavedených instalací,
• počet vypršených instalací,
• počet překročených klientů.

Stav zkušební licence poskytuje pouze omezené informace ohledně data ukončení její platnosti.

1. Pokud chcete zkontrolovat, zda máte placenou nebo zkušební licenci, proveďte v konzoli jednu z následujících úloh:

• Klikněte na možnost Správce > Licence.
• Klikněte na možnost Domů > Podrobnosti o licenci.

2. Pokud chcete zkontrolovat datum vypršení platnosti licence, klikněte v konzoli na možnost Správce > Licence.

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Zálohování a obnovení souboru s licencí (.slf)
Pro případ poškození databáze nebo pevného disku počítače konzole je nutné soubor s licencí zálohovat.

Uložte soubor s licencí do počítače, ke kterému máte přístup z konzole Symantec Endpoint Protection Manager. Mnoho
uživatelů ukládá licenci do počítače, který hostí aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Mnoho uživatelů také
ukládá kopii licenci do jiného počítače nebo na externí úložné médium kvůli bezpečnosti.

Zálohování souboru s licencí

1. Zkopírujte soubory s licencí .slf z adresáře, kam jste je uložili, do jiného počítače podle vlastního výběru.

Obnovení souboru s licencí

• Proveďte jednu z následujících úloh:
a. Na stránce Správce v konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na možnost Licence a v

části Úlohy klikněte na tlačítko Obnovit odstraněnou licenci. Na panelu Obnovení licence zaškrtněte políčko
vedle odstraněné licence, kterou chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Odeslat.

b. Načtěte soubor s licencí z následujícího výchozího umístění: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Inetpub\license. Při importu souboru s licencí pomocí Průvodce aktivací licence aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager umístí do této složky kopii souboru.
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c. Přejděte na web Symantec Endpoint Security a klikněte na možnost Moje oprávnění. Další informace naleznete v
tématu Symantec to Broadcom Transition Guide - My Entitlements (Průvodce přechodem od společnosti Symantec
ke společnosti Broadcom – moje oprávnění)

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Čištění zastaralých klientů z databáze za účelem uvolnění
dodatečných licencí
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může z důvodu zastaralých klientů nesprávně uvádět překročený
počet licencí. Jedná se o databázové záznamy pro klienty, kteří již v chráněném prostředí s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager nekomunikují. Klient může být zastaralý z mnoha důvodů, např. kvůli upgradu operačního systému,
vyřazení počítače z provozu nebo kvůli změně konfigurace hardwaru.

Pokud hlášení licence ukazují, že je pod licencí více lokací, než kolik jich je zavedeno, měli byste z databáze odstranit
zastaralé klienty. Zastaralí klienti se počítají mezi licence produktu, proto je důležité zastaralé klienty vyčistit hned, jak
vzniknou. Podle výchozího nastavení probíhá čištění každých 30 dnů. Když zkrátíte interval mezi cykly čištění, zastaralí
klienti se vyčistí rychleji. Po dokončení cyklu čištění vraťte nastavení intervalu na hodnotu, která vám dlouhodobě
vyhovuje.

V dočasných prostředích VDI můžete nastavit samostatný časový úsek pro vyčištění dočasných klientů. Toto nastavení
vyčistí klienty offline, kteří se nepřipojili během nastaveného časového úseku. Dočasní klienti offline neovlivňují počet
licencí.

1. V konzole na stránce Správce klikněte na položku Domény, klikněte na doménu pravým tlačítkem a zvolte možnost
Upravit vlastnosti domény.

2. Na kartě Obecné změňte nastavení parametru Odstranit klienty, kteří se nepřipojili po určitou dobu z výchozí
hodnoty 30 na hodnotu 1.

Není třeba nastavovat možnost vyčištění dočasných klientů pro licenční účely. Dočasní klienti offline nejsou
započítáváni do celkového počtu licencí.

3. Klikněte na tlačítko OK.

4. Počkejte 24 hodin a pak vraťte nastavení na 30 dnů nebo jiný interval, který vyhovuje vašim požadavkům.

Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Na co se vztahuje licence Symantec Endpoint Protection?
Počet licencí produktu Symantec Endpoint Protection je vynucován v souladu s následujícími pravidly:
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Table 48: Pravidla zavádění licencování

Kde platí Pravidlo

Trvání licence Licence je platná od času a data aktivace do půlnoci posledního dne období licencování.
V případě většího počtu umístění je datum a čas ukončení platnosti licence založeno na nejzápadnější
databázi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Součásti produktu Symantec
Endpoint Protection

Licence produktu Symantec Endpoint Protection jsou platné pro klienty Symantec Endpoint Protection.
Například v síti s 50 počítači musí licence poskytovat minimálně 50 míst. Instance Symantec Endpoint
Protection Manager nevyžadují licenci.
Symantec Endpoint Protection Manager nevyžaduje, aby klient měl licenci pro přístup k serveru pro
správu. Nelicencovaný klient, který se připojí k serveru pro správu, obdrží licenci. Musíte zajistit, abyste
zakoupili dostatek licencí pro pokrytí všech klientských počítačů.

Stránky a domény Licence produktu Symantec Endpoint Protection je aplikována na celou instalaci bez ohledu na počet
replikovaných umístění nebo domén, z nichž se instalace skládá. Například licence pro 100 míst kryje
instalaci na dvou umístěních, které má každé 50 míst.
Pokud nemáte implementovánu replikaci, můžete stejný soubor .slf zavést na několika serverech pro
správu Symantec Endpoint Protection. Počet klientů zasílajících hlášení vašim serverům pro správu
nesmí překračovat celkový počet instalačních licencí.

Platformy Licence jsou platné pro klienty s libovolnou platformou, ať jde o systém Windows, Mac nebo Linux.
Produkty a verze Licence platí stejně ve všech verzích produktu.

Pro informace o licencování klientů, kteří mají přístup k serverovému softwaru třetích stran, například Microsoft SQL
Server, se obraťte na dodavatele softwaru.

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Víceleté licence
Pokud zakoupíte víceletou licenci, obdržíte sadu licenčních souborů rovnou počtu let, po kolik je licence platná. Například
tříletá licence se skládá ze tří samostatných licenčních souborů. Pokud aktivujete víceletou licenci, importujete všechny
licenční soubory během stejné aktivační relace. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager sloučí samostatné
licenční soubory do jediné aktivované licence, která je platná po zakoupenou dobu.

I když to nedoporučujeme, je možné aktivovat méně než celý komplement licenčních souborů. V tom případě aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager sloučí soubory a použije trvání licenčního souboru, který vyprší jako poslední.
Například tříletá licence, která je aktivována pouze dvěma prvními soubory, představuje trvání pouze v délce dvou let.
Při aktivaci třetího souboru v pozdějším datu nahlásí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager celé trvání licence
správně jako tři roky. Ve všech případech zůstává počet lokací konzistentní s počtem lokací, které jste zakoupili.

Když aplikace Symantec Endpoint Protection Manager slučuje soubory, vymažou se soubory s nejkratším trváním a pro
interní funkce udržování licence se uchová soubor s nejdelším trváním. Pokud si myslíte, že aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager odstranila licenci nesprávně, odstraněnou licenci obnovte a znovu aktivujte.

Sériová čísla licencí kratšího trvání, které jsou přidružené k aktivní licenci, si můžete prohlédnout. Na stránce Správce
klepněte na tlačítko Licence a poté na aktivovanou licenci. Související licence se zobrazí ve sloupci Související licence.

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Licenční terminologie k produktu Symantec Endpoint Protection
Je nutné zakoupit licenci, která pokryje každého zavedeného klienta. Jedna licence platí pro všechny klienty bez ohledu
na platformu a verzi.
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Následující terminologie je platná pro licence produktů společnosti Symantec:

Sériové číslo Licence obsahuje sériové číslo, které identifikuje vaši licenci a spojuje ji s vaší společností. Sériové číslo lze
použít k aktivací vaší licence aplikace Symantec Endpoint Protection.
Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Zavedené Zavedení se týká koncových počítačů, které jsou chráněny klientským softwarem Symantec Endpoint Protection.
Například věta „Máme zavedeno 50 stanic“ znamená, že v 50 koncových bodech je nainstalován klientský
software.

Aktivovat Aktivujte licenci aplikace Symantec Endpoint Protection, abyste povolili neomezený přístup ke všem funkcím
programu. Průvodce aktivací licence použijte k dokončení aktivačního procesu.
Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Stanice Stanice zahrnuje jeden koncový počítač, který je chráněn klientským softwarem Symantec Endpoint Protection.
Licence je zakoupená a platná pro konkrétní počet stanic. „Platný počet stanic“ představuje celkový počet míst,
který je zadán ve všech vašich aktivních licencích.

Zkušební licence Zkušební licence se vztahuje k plně funkční instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection fungující bezplatně
během zkušební doby. Chcete-li pokračovat v používání aplikace Symantec Endpoint Protection i po zkušební
době, je třeba pro vaši instalaci zakoupit a aktivovat licenci. Při přechodu ze zkušební verze na licencovanou
instalaci není třeba software odinstalovat.
Zkušební licenci je třeba získat od prodejce.
Zkušební doba trvá 60 dnů od původní instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Překročené Licence je překročená, pokud počet zavedených klientů překračuje počet instalací s licencí.

Porozumění požadavkům na licenci je součástí plánování instalace aplikace Symantec Endpoint Protection a poinstalační
správy licencí aplikace.

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Licencování nespravovaného klienta Windows
Nespravovaní klienti nevyžadují ruční instalaci souboru s licencí. Pokud však chcete povolit odesílání dat hodnocení
z nespravovaného klienta pro systém Windows, je třeba v nespravovaném klientovi nainstalovat placenou licenci.
Nespravovaní klienti pro systém Mac a Linux neodesílají data hodnocení.

1. Vyhledejte svůj aktuální soubor s licencí SLF (Symantec Licensing File) a vytvořte jeho kopii.

Použijte stejný soubor, který jste použili k aktivaci licence aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

2. V klientském počítači vložte zkopírovaný soubor s licencí do schránky klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
(výchozí umístění):

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\

Ve výchozím nastavení se složka, v níž je schránka umístěna, zobrazuje jako skrytá, proto v nastavení Možnosti
složky povolte zobrazení skrytých souborů a složek.

Pokud je licenční soubor neplatný nebo se instalace licence nezdařila, zobrazí se licence v nové složce s názvem
Invalid. Pokud je soubor platný, bude po zpracování ze schránky automaticky odebrán.

3. Abyste ověřili správné vložení licence, zkontrolujte, zda je složka schránky prázdná.

4. Zkontrolujte, zda je soubor SLF v následující složce (výchozí umístění):

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config

Soubor SLF můžete zahrnout také jako součást zaváděcího balíčku třetí strany.
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Správa připojení klient-server

Po instalaci klienta se server pro správu automaticky připojí ke klientskému počítači.

Table 49: Úloha správy spojení mezi serverem pro správu a klienty

Akce Popis

Kontrola, zda je klient
připojen k serveru pro správu

Můžete zkontrolovat ikonu stavu klienta v klientovi a serveru pro správu. Ikona stavu informuje, zda
spolu klient a server komunikují.
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn
V počítači může být nainstalován klientský software, může v něm však být nesprávný komunikační
soubor.
Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?
Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?

Zkontrolujte, zda klient
dostává aktualizace zásad

Kontrolou sériového čísla zásad v klientovi a konzole pro správu ověřte, zda klientské počítače
dostávají nejaktuálnější aktualizace zásad. Toto sériové číslo musí odpovídat, pokud má klient
komunikovat se serverem a dostávat pravidelné aktualizace zásad.
Můžete provést ruční aktualizaci zásad a potom porovnat sériová čísla zásady navzájem.
Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a serverem
Aktualizace zásad klienta

Změna metody stahování
zásad a obsahu do klientů

Můžete nastavit, aby server pro správu odeslal do klientů zásady nebo můžete stáhnout zásady ze
serveru pro správu.
Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Určete, zda chcete používat
výchozí seznam serverů pro
správu

Pro případ selhání a vyrovnání zátěže můžete pracovat s alternativním seznamem serverů pro správu.
Seznam serverů pro správu obsahuje servery pro správu, ke kterým se klientské počítače mohou
připojit.
Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

Konfigurace nastavení
komunikace pro určité
umístění

Můžete vytvořit nastavení komunikace pro umístění, které bude odlišné od nastavení pro skupinu.
Konfigurace nastavení komunikace pro umístění

Řešení potíží s připojením
k serveru pro správu

Pokud se nezdaří připojení serveru pro správu a klientů, můžete tyto problémy vyřešit.
Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace
Symantec Endpoint Protection

Další informace naleznete v následujícím článku: Komunikační porty, které používá aplikace Symantec Endpoint
Protection

Konfigurace serverů pro správu a připojení mezi serverem a klientem
Tuto část můžete použít k provedení následujícího:

• Konfigurace připojení mezi klientem a serverem pro správu.
• Zvýšení výkonu serveru a klientů.
• Aktualizace certifikátů serverů a správa spojení mezi klientem a serverem
• Integrace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se servery třetích stran.
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Nastavení komunikace HTTPS mezi aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager a klienty
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá ke komunikaci s klienty a k poskytování služeb zpráv webový
server Apache. U nových instalací Symantec Endpoint Protection 14 je komunikace HTTPS ve výchozím nastavení
povolena. HTTPS představuje bezpečný protokol, který využívá certifikát k podepisování a šifrování dat, což zajišťuje
důvěrnost a integritu komunikace.

Webový server ve verzi 12.1 využívá ve výchozím nastavení k veškeré komunikaci nešifrovaný protokol HTTP. Pokud
provedete upgrade na Symantec Endpoint Protection 14 z verze 12.1, Symantec Endpoint Protection Manager si během
upgradu zachová nastavení. Pokud jste nepovolili HTTPS ve verzi 12.1, můžete nakonfigurovat webový server Symantec
Endpoint Protection Manager Apache k používání připojení HTTPS po upgradu.

Pokud použijete Symantec Endpoint Protection 12.1, můžete nakonfigurovat webový server Symantec Endpoint
Protection Manager Apache k používání připojení HTTPS stejným postupem.

Table 50: Konfigurace komunikace HTTPS ke klientovi

Krok Popis

Krok 1: Zkontrolujte, jestli je k
dispozici výchozí port HTTPS.

Provoz HTTPS používá ve výchozím nastavení port 443. V některých sítích může být port 443 již
svázán s jinou aplikací či službou. Před povolením komunikace HTTPS musíte zkontrolovat, jestli
je výchozí port dostupný.
Ověření dostupností portu

Krok 2: Podle potřeby změňte
výchozí port HTTPS.

Pokud port 443 není dostupný, zvolte nepoužívaný port z vysokého rozsahu (49152-65535).
Nastavte server pro správu na použití nového portu. Aktualizujte seznam serverů pro správu, aby
odrážel nový port.
Změna portu HTTPS pro Apache pro komunikaci klienta
Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

Krok 3: Povolení komunikace
HTTPS ke klientovi

Upravte soubor httpd.conf systému Apache, aby se umožnila komunikace HTTPS ke klientovi.
Otestujte připojení a potom přepněte klienty na komunikaci přes protokol HTTPS.
Povolení HTTPS komunikace mezi klientem a serverem

Správa připojení klient-server

Ověření dostupností portu
Některé konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžadují, abyste změnili výchozí přiřazení portu,
aby nedošlo ke konfliktu s jinými aplikacemi či službami. Před přiřazením nového portu je třeba zkontrolovat, jestli tento
nový port nepoužívá jiná aplikace nebo služba.

Otevřete příkazový řádek a zadejte následující příkaz rozlišující velká a malá písmena:

netstat -an | find ":port" | find "LISTENING"

Kde port představuje číslo portu, pro který chcete zkontrolovat dostupnost. Chcete-li například zkontrolovat, zda je port
443 dostupný, zadejte:

netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

Pokud příkaz netstat vrátí výsledek, je třeba najít nevyužívaný port. Použijete stejný příkaz, ale nahraďte port portem dle
vlastního výběru. Pokud tento příkaz nepřinese žádné výsledky, pak lze port volně používat.

Změna portu HTTPS pro Apache pro komunikaci klienta

Nastavení komunikace HTTPS mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klienty
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Ochrana komunikace mezi klientem a serverem

Změna portu HTTPS pro Apache pro komunikaci klienta
Výchozí port HTTPS pro Apache je port 443. Pokud Symantec Endpoint Protection Manager hostí další webové stránky
protokolu HTTPS, port 443 může být již přiřazen jedné z těchto webových stránek. Pro nové instalace doporučujeme
používat odlišný port, aby se minimalizovaly konflikty s aplikacemi, které již využívají výchozí port 443. Pokud chcete, aby
klienti využívali výchozí port ke komunikaci s produktem Symantec Endpoint Protection Manager, musíte nejprve ověřit,
zda je tento první port dostupný.

NOTE

Pokud přizpůsobíte číslo portu HTTPS po nasazení klientského softwaru, klient přijde o komunikaci se serverem
pro správu. Komunikaci znovu naváže po další aktualizaci klienta ze serveru, která obsahuje nové informace o
připojení. Také můžete použít balíček aktualizace komunikace.

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Po dokončení tohoto postupu povolíte komunikaci HTTPS mezi klientem a serverem.

Změna portu HTTPS pro Apache pro komunikaci klienta
1. V textovém editoru otevřete následující soubor:

SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf

SEPM_Install ve výchozím nastavení je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

NOTE

Ohraničující složka SEPM_Install\apache\conf\ssl\ může být pouze pro čtení. V takovém případě může být
nutné zrušit zaškrtnutí položky Pouze ke čtení ve vlastnostech složky.

2. Upravte následující řádky a nahraďte výchozí číslo 443 novým číslem portu:

Listen 443

<VirtualHost_default_: 443>

3. Soubor uložte a zavřete textový editor.

Ověření dostupností portu

Povolení HTTPS komunikace mezi klientem a serverem

Nastavení komunikace HTTPS mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klienty

Ochrana komunikace mezi klientem a serverem

Povolení HTTPS komunikace mezi klientem a serverem
Upravte soubor httpd.conf a povolte zabezpečenou komunikaci mezi serverem Symantec Endpoint Protection Manager a
klienty pomocí protokolu HTTPS.

Potřebujete-li pro zabezpečenou komunikaci použít alternativní port, je nutné nejprve změnit přiřazení portu v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager.

U nových instalací aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x je HTTPS komunikace mezi klientem a serverem
povolena ve výchozím nastavení. Pokud provedete upgrade na verzi 14.x z verze 12.1, pak se nastavení pro komunikaci
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mezi klientem a serverem přenese dále. Komunikace HTTPS mezi klientem a serverem není u verze 12.1.x povolena ve
výchozím nastavení.

1. Pokud chcete povolit protokol HTTPS pro webový server Apache, otevřete v textovém editoru následující soubor:

SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf

SEPM_Install ve výchozím nastavení je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

2. Vyhledejte následující textový řetězec a odstraňte znak křížku (#):

#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. Soubor uložte a zavřete.

4. Restartujte službu Symantec Endpoint Protection Manager Webserver.

Zastavení a restartování služby webového serveru Symantec Endpoint Protection Manager také zastaví a restartuje
službu Symantec Endpoint Protection Manager.

Zastavení a spuštění webového serveru Apache

5. Pokud chcete ověřit, zda protokol HTTPS funguje správně, zadejte do webového prohlížeče následující adresu URL:

https://SEPMServer:port/secars/secars.dll?hello,secars

Kde SEPMServer je název hostitelského serveru pro Symantec Endpoint Protection Manager a port je číslo portu
HTTPS. Provoz HTTPS používá ve výchozím nastavení port 443.

6. Pokud se v prohlížeči zobrazí slovo OK, bylo připojení HTTPS úspěšné.

Pokud se zobrazí chybová stránka, opakujte předchozí kroky a zkontrolujte, jestli jsou všechny řetězce správně
naformátovány. Zkontrolujte také, jestli jste správně zadali adresu URL.

Pokud jste neaktualizovali server pro správu pomocí certifikátu podepsaného certifikační autoritou a soukromého
páru klíčů, ve webovém prohlížeči se zobrazí varování, že certifikát je nedůvěryhodný. To samé varování se zobrazí,
když otevřete webovou stránku z adresy URL, která se liší od názvu subjektu na certifikátu serveru pro správu, což se
očekává.

7. Pokud chcete klienty přepnout, aby používaly protokol HTTPS pro komunikaci s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager Symantec Endpoint Protection Manager klikněte v konzoli na kartu Zásady a poté na možnost
Součásti zásad > Seznamy serverů pro správu.

8. Dvakrát klikněte na seznam serverů pro správu, které používají skupiny klientů a umístění. Máte-li pouze výchozí
seznam serverů pro správu, duplikujte jej a potom dvakrát klikněte na nový seznam, aby jej bylo možné upravit.

Můžete také kliknout na položku Přidat seznam serverů pro správu pod položkou Úlohy. Přidejte informace o
serveru pod položkou Servery pro správu, Přidat > Nový server. Můžete přidat jednu položku Nový server pro IP
adresu serveru a jednu položku pro název serveru.

Kopírování a vkládání zásad na stránce Zásady

9. Klikněte na možnost Použít protokol HTTPS.

Na možnost Ověřit certifikát při použití protokolu HTTPS klikněte jen v případě, že jste předtím aktualizovali server
pro správu pomocí certifikátu podepsaného certifikačním orgánem a soukromého klíče.

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem
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NOTE

Pokud jste použili vlastní číslo portu HTTPS v souboru sslForClients.conf, upravte server ze seznamu
serverů pro správu. Klikněte na položku Přizpůsobit port HTTPS a pak upravte port tak, aby odpovídal
dříve použitému číslu.

Kliknutím na tlačítko OK uložte vlastní port.

10. Kliknutím na tlačítko OK uložíte svůj seznam serverů pro správu.

11. Pokud jste upravili kopii výchozího seznamu serverů pro správu, klikněte na ni pravým tlačítkem, klikněte na možnost
Přiřadit a přiřaďte ji ke každé skupině a ke každému umístění.

Přiřazení seznamu serverů pro správu skupině a umístění

12. V klientovi Symantec Endpoint Protection klikněte na položku Nápověda > Řešení potíží > Stav připojení k serveru.

13. Pod položkou Poslední pokus o připojení a Poslední úspěšné připojení potvrďte zobrazení adresy serveru a číslo
portu pro komunikaci HTTPS.

14. Klikněte na položku Připojit a v případě potřeby vynuťte okamžité připojení.

Změna portu HTTPS pro Apache pro komunikaci klienta

Nastavení komunikace HTTPS mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klienty

Ochrana komunikace mezi klientem a serverem

Zvýšení výkonu serveru a klientů
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje různé funkce, které umožňují zvýšit výkon klienta i serveru
a zároveň udržet vysokou úroveň zabezpečení.
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Table 51: Úkony pro zlepšení výkonu na serveru a na klientovi

Úloha Popis

Změna nastavení
komunikace klient/server

Použitím režimu odesílání namísto režimu stahování můžete řídit, jak často server pro správu stahuje
zásady a aktualizace obsahu na klientské počítače. V režimu stahování může server pro správu
podporovat více klientů.
Zvyšte interval prezenčního signálu, aby klient a server komunikovaly méně často. Pokud je méně než
100 klientů na server, zvyšte interval prezenčního signálu na 15 až 30 minut. Pokud server využívá
mezi 100 a 1 000 klienty, zvyšte interval prezenčního signálu na 30 až 60 minut. Rozsáhlejší sítě mohou
vyžadovat delší interval prezenčního signálu. Hodnotu generování náhodného času stahování zvyšte na 1-
až 3násobek intervalu prezenčního signálu.
Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull
Více informací o nastavení intervalů prezenčního signálu najdete v dokumentu Symantec Endpoint Sizing
and Scalability Best Practices (Doporučení pro nastavení velikosti a škálovatelnosti aplikace Symantec
Endpoint.

Generování náhodného
času stahování
aktualizací obsahu a
snížení jejich počtu

Aktualizace obsahu se liší podle velikosti a frekvence, v závislosti na typu a dostupnosti obsahu. Pomocí
následujících metod je možné snížit efekt stahování a importu celé sady aktualizací obsahu:
• Distribuujte klientskou zátěž na více serverů pro správu.

Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení
• K distribuci obsahu používejte alternativní metody, například poskytovatele aktualizací skupin nebo

distribuční nástroje jiných výrobců.
Poskytovatel aktualizací skupin šetří šířku pásma tím, že převádí požadavky na zpracování ze serveru
na klienta, který stahuje obsah.
Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům
Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení aktualizace klientských počítačů

• Vneste náhodné hodnoty do časů, kdy aktualizace LiveUpdate stahují obsah na klientské počítače.
Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate
Náhodný čas stahování obsahu z výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny

• Stahujte aktualizace obsahu, když uživatelé klientské počítače aktivně nepoužívají.
Konfigurace spuštění aktualizací klientského počítače se systémem Windows při jeho nečinnosti

Úprava prověřování kvůli
zvýšení výkonu počítače

Podle potřeby můžete změnit některá nastavení prověřování a zlepšit tak výkon počítačů bez omezení
ochrany.
Můžete například nakonfigurovat prověřování tak, aby ignorovala důvěryhodné soubory, nebo aby
probíhala, když je počítač nečinný.
Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
Pokročilé prověřování a sledování
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Úloha Popis

Omezení objemu
klientských protokolů
databáze

Konfigurací možností protokolování můžete optimalizovat nároky na prostora dosáhnout souladu se
zásadami společnosti, které vymezují uchovávání protokolovaných dat.
Databáze neustále přijímá a ukládá položky do souborů protokolu. Údaje uložené v databázi je třeba
spravovat, aby údaje nezabíraly veškeré volné místo na disku. Příliš mnoho údajů může způsobit
zhroucení počítače, na kterém databáze běží. 
Objem protokolovaných dat je možné snížit provedením následujících úkonů:
• Načítejte na server pouze některé klientské protokoly a změňte frekvenci, se kterou se klientské

protokoly načítají.
Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu

• Určete, kolik položek protokolu na klientském počítači může zůstat v databázi a jak dlouho.
Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

• Filtrováním méně důležitých událostí rizik a systému lze snížit množství dat předávaných na server.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem Windows

• Snižte počet klientů, které spravují jednotlivé servery pro správu.
Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

• Snižte frekvenci prezenčního signálu, která řídí četnost odesílání klientských protokolů na server.
Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

• Navyšte velikost místa na pevném disku v adresáři, kam jsou data protokolů zapsána před vložením do
databáze.
Informace o zvětšování místa na disku serveru pro data protokolů klientů

Provádění úkonů údržby
databáze

Rychlost komunikace mezi klientem a serverem se zvýší, když naplánuete pravidelné provádění úkonů
údržby databáze.
Plánování automatických úkonů údržby databáze

O certifikátech serverů
Certifikáty jsou průmyslovým standardem pro ověřování a šifrování citlivých dat. Pro prevenci čtení informací, které
prochází routery v síti, musí být data šifirována.

Server pro správu používá při komunikaci s klienty certifikát serveru. Aby mohl server pro správu identifikovat a
autorizovat se s certifkátem serveru, Symantec Endpoint Protection Manager šifruje data ve výchozím nastavení.
Nicméně, existují situace, při kterým musítemezi serverem a klientem šifrování deaktivovat.

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem

Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem

Jako bezpečnostní opatření můžete rovněž chtít provést zálohu informací o certifikátu. Pokud je server pro správu
poškozen nebo jste zapomněli heslo úložiště klíčů, můžete heslo opět snadno získat.

Zálohování certifikátu serveru

Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru

Vytvoření nového certifikátu serveru

Server pro správu podporuje následující typy certifikátů:

• Soubor úložiště klíčů JKS (.jks) (výchozí)
Soubor úložiště klíčů je generován nástrojem keytool.exe napsaném v jazyce Java. Formát JCEKS (Java
Cryptography Extension) vyžaduje konkrétní verzi prostředí Java Runtime Environment (JRE). Server pro správu
podporuje pouze soubory úložiště klíčů jceks, které jsou vygenerovány pomocí stejné verze Java Development Kit,
jako je ta na serveru pro správu.
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Úložiště klíčů musí obsahovat jak certifikát, tak i soukromý klíč. Heslo úložiště musí být stejné jako heslo klíče. Heslo
můžete najít v následujícím souboru:
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install ve výchozím nastavení je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.
Heslo se zobrazí v řádku keystore.password=.

• soubor úložiště klíčů PKCS12 (.pfx a .p12)
• Soubor certifikátu a soukromého klíče (formát .der a .pem)

Aplikace společnosti Symantec podporují nezašifrované certifikáty a soukromé klíče ve formátech .der a .pem.
Soukromé klíče s šifrováním Pkcs8 nejsou podporovány.

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi
klientem a serverem
Certifikát zabezpečení může být nutné aktualizovat v následujících situacích:

• Obnovujete dřívější certifikát zabezpečení, který již klienti používají.
• Chcete použít jiný certifikát zabezpečení než výchozí (.JKS).

Když klienti využívají zabezpečenou komunikaci se serverem, dochází k výměně certifikátu serveru mezi serverem
a klienty. Tato výměna vytváří důvěryhodný vztah mezi serverem a klienty. Pokud se certifikát na serveru změní,
důvěryhodný vztah se naruší a klienti přestanou komunikovat. Tento problém se nazývá ztráta přiřazení klientů.

NOTE

Tento proces se používá k aktualizaci jednoho serveru pro správu či více serverů pro správu zároveň.

V článku Postup aktualizace certifikátů serveru je uvedený postup aktualizace certifikátu bez ztráty přiřazení klientů, které
server spravuje.

Table 52: Postup aktualizace certifikátů serveru

Krok Popis

Krok 1: Zrušte vztah replikace* Pokud server pro správu, který chcete aktualizovat, provádí replikaci s jinými servery pro správu,
zrušte vztah replikace.
Zakázání replikace a obnovení replikace před a po aktualizaci

Krok 2: Zakažte ověření certifikátu
serveru.

Zakažte zabezpečenou komunikaci mezi serverem a klienty. Když zakážete ověření, klienti
zůstanou během aktualizace certifikátu serveru připojeni.
Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem

Krok 3: Vyčkejte, až všichni klienti
obdrží aktualizovanou zásadu.

Proces nasazení aktualizované zásady může trvat týden nebo i déle v závislosti na následujících
faktorech:
• počet klientů, kteří se připojují k serveru pro správu; u větších instalací může dokončení

procesu vyžadovat několik dní, protože spravované počítače musí být online, aby novou
zásadu obdržely;

• někteří uživatelé mohou být na dovolené a jejich počítače mohou být offline.
Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a serverem
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Krok Popis

Krok 4: Aktualizujte certifikát
serveru.

aktualizace certifikátu serveru, Pokud chcete upgradovat i server pro správu, nejprve proveďte
upgrade certifikátu.
Aktualizace serveru pro správu
Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
Pro použití nového certifikátu je třeba znovu spustit následující služby:
• službu Symantec Endpoint Protection Manager,
• službu Symantec Endpoint Protection Manager Webserver,
• službu Symantec Endpoint Protection Manager API.

(od verze 14)

Krok 5: Opět povolte ověření
certifikátu serveru.

Opět povolte zabezpečenou komunikaci mezi serverem a klienty.
Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem

Krok 6: Vyčkejte, až všichni klienti
obdrží aktualizovanou zásadu.

Klientské počítače musí obdržet změny zásad z předchozího kroku.

Krok 7: Obnovte vztah replikace* Pokud provádí aktualizovaný server pro správu replikaci s jinými servery pro správu, obnovte
vztah replikace.
Zakázání replikace a obnovení replikace před a po aktualizaci

* Tyto kroky je třeba provést pouze v případě, že používáte replikaci ve svém prostředí Symantec Endpoint Protection
Manager.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Vytvoření nového certifikátu serveru

Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem
Symantec Endpoint Protection Manager využívá certifikát k ověření komunikace mezi ním a klienty Symantec Endpoint
Protection. Certifikát také digitálně podepisuje soubory zásad a instalační balíčky, které klient stahuje. Klient ukládá kopii
certifikátu v seznamu serverů pro správu v mezipaměti. Je-li certifikát poškozený nebo neplatný, nemohou klientské
počítače se serverem komunikovat. Pokud zakážete zabezpečenou komunikaci, pak budou klienti stále komunikovat se
serverem, ale neověří komunikaci se serverem pro správu.

Zabezpečenou komunikaci pro aktualizaci certifikátu zakážete v následujících situacích:

• Umístění s jedním Symantec Endpoint Protection Manager
• Umístění s více než jedním Symantec Endpoint Protection Manager, pokud nemůžete povolit zotavení po selhání nebo

vyrovnávání výkonu

NOTE

Pokud je certifikát poškozen, ale jinak stále platný, můžete ideálně provést zotavení z katastrof.

Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Po aktualizaci certifikátu a přihlášení klienta a obdržení certifikátu znovu povolte zabezpečené komunikace.

Když aktualizujete certifikát v umístění s více servery pro správu a použijete zotavení při selhání nebo vyrovnávání
výkonu, certifikát se aktualizuje v seznamu serverů pro správu. Během procesu zotavení ze selhání nebo vyrovnávání
výkonu klient obdrží aktualizovaný seznamu serverů pro správu a nový certifikát.
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NOTE

Kroky 1 až 5 platí pouze pro verzi 14 a novější. Používáte-li verzi 12.x, začněte krokem 6.

1. Pokud chcete aktualizovat certifikát serveru v umístění s jedním serverem pro správu bez přerušení komunikace s
klientem, klikněte v konzoli na možnost Zásady > Součásti zásad > Seznamy serverů pro správu.

2. V části Úlohy klikněte na možnost Kopírování seznamu a poté klikněte na možnost Vložení seznamu.

3. Dvojitým kliknutím na kopii seznamu jej upravte a poté proveďte následující změny:

• Klikněte na možnost Použít protokol HTTP.
• U každé adresy serveru v části Servery pro správu klikněte na možnost Upravit a poté na možnost Přizpůsobit

port HTTP.
Ponechte výchozí hodnotu 8014. Používáte-li vlastní port, použijte ho zde.

4. Klikněte na tlačítko OK a poté opět na tlačítko OK.

5. Klikněte pravým tlačítkem na kopii seznamu a poté klikněte na možnost Přiřadit.

6. V konzoli klikněte na možnost Klienti > Zásady > Obecné.

7. Na kartě Nastavení zabezpečení zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit bezpečnou komunikaci mezi serverem pro
správu a klienty pomocí digitálních certifikátů pro ověřování a pak klikněte na tlačítko OK.

8. Počkejte alespoň tři intervaly prezenčního signálu po provedení této změny u všech skupin před posunem na krok 9.

Ujistěte se také, že toto nastavení konfigurujete pro skupiny, které nepřebírají nastavení nadřazené skupiny.

9. aktualizace certifikátu serveru,

Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru

10. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete znovu použít původní nastavení, počkejte alespoň tři intervaly prezenčního signálu, poté znovu
zaškrtněte možnost Povolit bezpečnou komunikaci mezi serverem pro správu a klienty pomocí digitálních
certifikátů pro ověřování a znovu přiřaďte původní seznam serverů pro správu zpět ke skupinám.

11. Pokud chcete aktualizovat certifikát serveru v umístění s několika servery pro správu bez přerušení komunikace s
klientem, zkontrolujte v konzoli, zda jsou klienti nakonfigurováni tak, aby vyvažovaly zatížení nebo zajistily převzetí
služeb alespoň pro jeden další Symantec Endpoint Protection Manager.

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Pokud nemůžete povolit vyrovnávání výkonu nebo zotavení při selhání, použijte postup jednoho umístění serveru pro
správu k zakázání a následně povolení zabezpečených komunikací.

WARNING

Z důvodu změny komunikačního modulu nemohou klientské verze 14.2.x tuto metodu k aktualizaci certifikátu
serveru použít. Pokud chcete zabránit přerušení komunikace s těmito klienty, použijte pro tyto klientské
verze postup pro jedno umístění serveru pro správu, a to i v případě více umístění.

12. Aktualizujte certifikát serveru v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
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13. Počkejte alespoň tři intervaly prezenčního signálu a pak aktualizujte certifikát serveru u další Symantec Endpoint
Protection Manager v umístění.

14. Opakujte kroky 2a 3 dokud všechny Symantec Endpoint Protection Manager v umístění neobsahují nový certifikát.

NOTE

Uživatelé, kteří jsou mimo kancelář nebo mají volno, nesmí obdržet tyto aktualizace na své zařízení, protože
je offline. Mnoho institucí využívá metodu zotavení při selhání po dobu 30 dní nebo déle, aby nalezlo co
nejvíce klientů mimo kancelář je možné. Můžete chtít nechat běžet jednu aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager po dobu 90 dní se starým certifikátem, aby se zajistilo, že tito uživatelé nebudou
odříznuti.

O certifikátech serverů

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem

Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
Certifikát serveru šifruje a dešifruje soubory mezi serverem a klientem. Klient se připojuje k serveru s pomocí šifrovacího
klíče, stáhne soubor a pak dešifruje klíč pro ověření jeho pravosti. Pokud na serveru změníte certifikát, aniž byste
manuálně aktualizovali klienta, šifrované spojení mezi serverem a klientem se naruší.

Certifikát serveru musíte aktualizovat v následujících situacích:

• Opětovně instalujete Symantec Endpoint Protection Manager bez použití souboru pro obnovení. Aktualizujete certifikát
pro obnovení dřívějšího certifikátu, který klienti již používají.
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

• Jeden server pro správu nahradíte jiným a použijete pro něj stejnou IP adresu a stejný název serveru.
• Po obnovení po katastrofě použijete nesprávný certifikát serveru (.JKS).
• Zakoupili jste jiný certifikát a chcete jej použít místo výchozího certifikátu .JKS.

O certifikátech serverů

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem

Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
1. V konzoli klikněte na položku Správce a poté na položku Servery.

2. V části Servery, Místní lokace klepněte na server pro správu, u kterého chcete aktualizovat certifikát serveru.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Správa certifikátu serveru a potom na tlačítko Další.

4. Na panelu Správa certifikátu serveru klepněte na možnost Aktualizovat certifikát serveru, klepněte na tlačítko
Další a klepněte na tlačítko Ano.

Chcete-li zachovat spojení serveru a klienta, vypněte zabezpečená připojení.

Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem

5. Na panelu Aktualizace certifikátu serveru vyberte certifikát, na jehož verzi chcete provést aktualizaci, a poté klikněte
na tlačítko Další.

6. V případě použití každého z těchto typů certifikátu postupujte podle pokynů na panelech a poté klikněte na tlačítko
Dokončit.

Certifikáty záložního serveru najdete v souboru SEPM_Install\Server Private Key Backup
\recovery_časové razítko.zip. Heslo pro soubor s klíčem najdete v souboru settings.properties v
tomtéž souboru .zip. Heslo se zobrazí v řádku keystore.password=.

SEPM_Install ve výchozím nastavení je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.
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V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

7. Pro použití nového certifikátu je třeba znovu spustit následující služby:

• službu Symantec Endpoint Protection Manager,
• službu Symantec Endpoint Protection Manager Webserver,
• Služba API Symantec Endpoint Protection Manager (od 14)

Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Zastavení a spuštění webového serveru Apache

Opakovaná konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po
změně adresy IP a názvu hostitele počítače
Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP) používají název hostitele a adresu IP počítače s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) ke komunikaci s aplikací SEPM. Pokud změníte název hostitele a adresu IP
počítače, klienti nebudou automaticky udržovat komunikaci. Kromě toho se aplikace SEPM nepřipojí k databázi, protože
název databázového serveru se změnil a jeho předchozí certifikát se starým názvem a adresou IP počítače není platný.

Webová konzole aplikace SEPM zobrazí chybu certifikátu, protože adresa IP a název hostitele počítače s aplikací SEPM
se liší od adresy IP a názvu hostitele certifikátu.

NOTE
Tyto úlohy provádíte pouze v případě, kdy klienti aplikací SEPM a SEP komunikují pouze prostřednictvím
protokolu HTTPS, nikoli protokolu HTTP.

Změna konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a vygenerování certifikátu pro databáze SQL
Server Express nebo SQL Server:

1. Aktualizujte v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager seznam serverů pro správu tak, aby používal aktuální i
nový název hostitele a adresu IP, a dbejte na to, aby byl přiřazen všem klientům.
Aktualizovaný seznam umožňuje klientovi aplikace SEP pokračovat v komunikaci s aplikací SEPM i po změně názvu
hostitele a adresy IP.
Přiřazení seznamu serverů pro správu skupině a umístění

2. Na kartě Klienti > Zásady klikněte na kartu Obecné > Nastavení zabezpečení a zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit
bezpečnou komunikaci mezi serverem pro správu a klienty pomocí digitálních certifikátů pro ověřování.
Zakázání zabezpečené komunikace umožňuje klientům stále komunikovat s aplikací SEPM bez nutnosti ověřování
komunikace s aplikací SEPM.
Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem

3. Na kartě Klienti > Klienti zkontrolujte, zda jsou klienti stále připojeni k serveru pro správu.
4. Změňte adresu IP na počítači s aplikací SEPM.
5. Změňte název hostitele počítače s aplikací SEPM a poté počítač s aplikací SEPM restartujte.

NOTE
Můžete přejmenovat pouze název hostitele počítače, adresu IP nutně měnit nemusíte.

6. Spuštěním následujících příkazů zastavte služby aplikace SEPM: net stop semsrv , net stop semapisrv a
net stop semwebsrv .
Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

7. V následujících souborech:
<Instalační adresář aplikace Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\conf\Catalina
\localhost\root.xml
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<Instalační adresář aplikace Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\instances
\sepm-api\conf\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. Změňte jdbc:sqlserver://SEPM_OLD_COMPUTER_NAME:2638 na

jdbc:sqlserver://SEPM_NEW_COMPUTER_NAME:2638 . Pokud používáte jiné číslo portu než 2638,
pokračujte v používání druhého čísla.

b. Změňte trustServerCertificate = false na trustServerCertificate = true
8. Spuštěním následujících příkazů restartujte službu aplikace SEPM: net start semsrv , net start semapisrv

a net start semwebsrv .
9. Přihlaste se k aplikaci SEPM.

Pokud se zobrazí zpráva Připojení k serveru se nepodařilo , klikněte na tlačítko OK a přihlaste se i tak.
10. Vytvořte nový certifikát serveru SEPM.

Tento krok odpovídá informacím o certifikátu klientů mezi aplikacemi SEPM a SEP s novým názvem počítače a
adresou IP.
Vytvoření nového certifikátu serveru

11. Odhlaste se z konzole aplikace SEPM.
12. Udělejte jeden z následujících kroků:

Databáze Microsoft SQL
Server Express

1. Znovu nakonfigurujte aplikaci SEPM.
Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

2. Přihlaste se k aplikaci SEPM.

Databáze Microsoft SQL
Server

1. Znovu nakonfigurujte aplikaci SEPM. Zobrazí se zpráva TLS.
2. Vytvořte na naimportujte nový certifikát SQL TLS. Dokončete konfiguraci.
3. Přihlaste se k aplikaci SEPM.
Pokud je databáze serveru SQL Server ve stejném počítači jako aplikace SEPM, viz: Opětovné připojení databáze
serveru Microsoft SQL Server ke klientům po změně názvu hostitele počítače.

Vestavěná databáze Přihlaste se k aplikaci SEPM.

13. Povolte možnost Povolit zabezpečenou komunikaci mezi serverem pro správu a klienty pomocí digitálních
certifikátů pro ověřování.

14. Zkontrolujte, zda jsou všichni klienti stále připojeni k aplikaci SEPM.

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem

Opětovné připojení databáze serveru Microsoft SQL Server ke klientům po změně názvu hostitele počítače.

Pokud používáte server Microsoft SQL Server jako databázový server na stejném počítači jako aplikaci SEPM, název
serveru použitý pro připojení ODBC se po změně názvu hostitele počítače změní. Je nutné aktualizovat název serveru,
který byl použit pro připojení ODBC. Změníte pouze název počítače s aplikací SEPM, nikoli adresu IP.

Postup změny názvu serveru, který je používán připojením ODBC:

1. V počítači s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na možnost Start > Spustit.
2. Do pole Název zadejte buď odbccp32.cpl (32bitové) nebo odbcad32.exe (64bitové) a klikněte na tlačítko OK.
3. V dialogovém okně Správce zdrojů dat ODBC klikněte na kartu DSN systému.
4. Jako DSN systému vyberte možnost SymantecEndpointSecurityDSN a klikněte na možnost Konfigurovat.
5. Zadejte správný cíl připojení pro název serveru, například \, a poté klikněte na tlačítko Další.
6. Pokud používáte ověřování systému Windows, vyberte možnost S integrovaným ověřením systému Windows.

Pokud používáte ověřování serveru SQL Server, zaškrtněte políčko S ověřováním SQL Serveru pomocí zadaného
přihlašovacího ID a hesla a zadejte přihlašovací ID a heslo, zaškrtněte políčko Připojit k serveru SQL Server a
získat výchozí nastavení pro další možnosti konfigurace a poté klikněte tlačítko Další.

7. Vyberte možnost Změnit výchozí databázi na: vyberte položku sem5 a poté klikněte na tlačítko Další.
8. Klikněte na tlačítko Dokončit.
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9. V dialogovém okně ODBC Microsoft SQL Server klikněte na možnost Testovat zdroj dat.
Pokud se zobrazí zpráva TEST ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN! byl test připojení ODBC dokončen.

Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn
Po instalaci klienta zkontrolujte, zda jsou klienti online a připojeni k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Stav
připojení lze zkontrolovat v konzoli i klientovi.

1. Pokud chcete zkontrolovat připojení serveru pro správu klientů na klientovi Symantec Endpoint Protection, proveďte v
klientském počítači jednu z následujících úloh:

• U ikony štítu na hlavním panelu klientského počítače je zobrazena zelená tečka:

• Otevřete klienta a zkontrolujte obrazovku Stav. Měla by na ní být uvedena zpráva Počítač je chráněný a zobrazen
zelený symbol zaškrtnutí:

.
• Otevřete klienta a klikněte na možnost Nápověda > Řešení potíží.

Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection

2. Pokud chcete zkontrolovat připojení serveru pro správu ke klientovi v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager,
klikněte v konzoli na možnost Klienti a vyberte cílovou skupinu.

3. U připojených klientů se na kartě Klienti ve sloupci Název zobrazuje ikona se zelenou tečkou a jejich stav je zobrazen
jako Online:

NOTE

U klientů, kteří se připojují prostřednictvím aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, se nemusí
správný stav online v cloudové konzoli zobrazit okamžitě. Vyčkejte 5–10 minut po změně online stavu, aby
se změny projevily v aktuálním stavu.

Table 53: Ikony stavu klienta v konzoli pro správu na kartě Klienti > karta Klienti > sloupec Název

Ikona Popis

Instalace klientského softwaru byla neúspěšná.

• Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Stav je Online.
• Klient se nachází v počítačovém režimu.

• Klient nemůže komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Stav je Offline.
• Klient se nachází v počítačovém režimu.
• Klient byl pravděpodobně přidán z konzoly a není na něm nainstalován klientský software společnosti

Symantec.

• Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
• Klient se nachází v počítačovém režimu.
• Klient je nespravovaný detektor.

• Klient nemůže komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
• Klient se nachází v počítačovém režimu.
• Klient je nespravovaný detektor.

• Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
• Klient se nachází v uživatelském režimu.
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Ikona Popis

• Klient nemůže komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.
• Klient se nachází v uživatelském režimu.
• Klient byl pravděpodobně přidán z konzoly a není na něm nainstalován klientský software společnosti

Symantec.

• Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění.
• Klient se nachází v počítačovém režimu.

• Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění.
• Klient se nachází v počítačovém režimu.
• Klient je nespravovaný detektor.

• Klient může komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění.
• Klient se nachází v uživatelském režimu.

Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů

Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection
Podle potřeby můžete na klientském počítači zkontrolovat ikonu v oblasti s upozorněním a určit tak, zda je klient připojen
k serveru pro správu a zda je řádně zabezpečen. Ikona v oznamovací oblasti se někdy označuje také jako ikona na
hlavním panelu systému.

Tato ikona se nachází v pravém dolním rohu plochy klientského počítače. Pravým klepnutím na tuto ikonu zobrazíte často
používané příkazy.

NOTE

U spravovaných klientů se ikona oznamovací oblasti nezobrazí, pokud správce její dostupnost zakázal.

Table 54: Ikony stavu klienta

Ikona Popis

Klient je spuštěn bez jakýchkoli problémů. Klient je ve stavu offline nebo je nespravovaný. Nespravovaní klienti nejsou
připojeni k serveru pro správu.
Klient je spuštěn bez jakýchkoli problémů. Klient je připojen a komunikuje se serverem. Všechny součásti zásad
zabezpečení chrání počítač.
V klientovi dochází k menšímu problému. Mohou být například zastaralé definice virů.
Klient není spuštěný, má významný problém, má expirovanou licenci nebo má minimálně jednu technologii ochrany
deaktivovanou.

Skrývání a zobrazení ikony oznamovací oblasti u klienta Symantec Endpoint Protection

Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a
serverem
Abyste zjistili, zda spolu klient a server komunikují, zkontrolujte sériové číslo zásady v konzole a klientovi. Pokud klient
komunikuje se serverem pro správu a dostává pravidelné aktualizace zásady, měla by sériová čísla odpovídat.

Pokud sériová čísla zásady neodpovídají, můžete zásady na klientském počítači aktualizovat manuálně a zkontrolovat
protokoly odstraňování problémů.

Aktualizace zásad klienta
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Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

1. Možnost č. 1: Chcete-li zobrazit sériové číslo zásad v konzoli, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte odpovídající skupinu.

V pravém horním rohu okna programu se zobrazí sériové číslo a datum zásady.

NOTE

Sériové číslo zásady a datum zásady se zobrazí také ve spodní části seznamu s podrobnostmi na kartě
Podrobnosti.

3. Možnost č. 2: Chcete-li zobrazit sériové číslo zásad v klientském počítači, klikněte v klikněte v klientském počítači, v
klientovi na možnost Nápověda > Řešení potíží.

Na kartě Správa se podívejte na sériové číslo zásady.

Sériové číslo by mělo odpovídat sériovému číslu v konzole pro skupinu, ve které se nachází klientský počítač.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull
Rozhodnutí o použití režimu stahování nebo režimu odesílání za účelem spojení aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager a klientů

Konfigurace režimu odesílání nebo režimu stahování pro skupinu

Rozhodnutí o použití režimu stahování nebo režimu odesílání za účelem spojení aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager a klientů

Při konfiguraci zásad na serveru pro správu je třeba získat aktualizované zásady stažené do klientů. V konzole můžete
konfigurovat klienty, aby používali jeden z těchto způsobů aktualizace:

Režim
stahování

Klient se připojuje k serveru pro správu opakovaně v závislosti na nastavení frekvence prezenčního signálu. Klient
kontroluje stav serveru pro správu, když se připojí.

Režim
odesílání

Klient naváže se serverem pro správu trvalé připojení HTTP. Kdykoli dojde ke změně stavu serveru pro správu, klient na
to bude okamžitě upozorněn.

V obou těchto režimech provádí klient odpovídající akci, která je založena na změně stavu serveru pro správu. Protože
potřebuje konstantní připojení, vyžaduje režim odesílání velkou šířku pásma sítě. Klientské počítače konfigurované pro
použití režimu stahování vyžadují menší šířku pásma.

Protokol prezenčního signálu definuje časový interval, v němž klientské počítače odesílají data (např. záznamy protokolu)
a stahují zásady. K prvnímu prezenčnímu signálu dojde okamžitě po spuštění klienta. K dalším prezenčním signálům
dojde ve frekvenci, kterou nastavíte.

Interval prezenčního signálu je klíčovým faktorem pro řadu klientů, které každá aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager podporuje. Pokud nastavíte interval prezenčního signálu na 30 minut a méně, bude omezen celkový počet
klientů, které aplikace Symantec Endpoint Protection Manager podporuje. Pro zavedení 1 000 a více klientů doporučuje
společnost Symantec nastavit interval prezenčního signálu na maximální možnou velikost. Společnost Symantec
doporučuje použít nejdelší interval, který ale současně splňuje požadavky společnosti na zabezpečení. Pokud například
chcete aktualizovat zásady a protokolovat události každý den, nastavte 24hodinový interval prezenčního signálu. Určete
správnou konfiguraci, hardware a architekturu sítě pro vaše síťové prostředí.

NOTE

Zásady můžete aktualizovat také ručně přímo v klientovi.

Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a serverem
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Komunikační porty pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Konfigurace režimu odesílání nebo režimu stahování pro skupinu

Můžete určit, zda má aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odesílat zásadu do klientů nebo zda klienti
budou zásady stahovat z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Výchozí nastavení je režim odesílání. Pokud
vyberete režim stahování, potom se podle výchozího nastavení klienti připojují k serveru pro správu každých 5 minut.
Tento výchozí interval prezenčního signálu ale můžete změnit.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Režim můžete nastavit pro skupinu nebo pro umístění.

NOTE

U verze 12.1.6.6 nebo starší používejte režim pull v případě, když máte více než 100 klientů a nainstalujete
Symantec Endpoint Protection Manager na operační systém pro stolní počítače. Jelikož operační systémy
pro stolní počítače podporují omezený počet současných připojení, režim push může rychle zahltit dostupná
připojení.

1. Chcete-li nakonfigurovat režim push nebo režim pull pro skupinu, klikněte v konzoli na položku Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete určit režim odesílání nebo stahování.

3. Klepněte na možnost Zásady.

4. Zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

5. V podokně Zásady a nastavení nezávislá na umístění v části Nastavení klepněte na položku Nastavení
komunikace.

6. V dialogovém okně Nastavení komunikace pro název skupiny v části Stažení ověřte, že je zaškrtnuta položka
Stáhnout zásady a obsah ze serveru pro správu.

7. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Klepněte na položku Režim odesílání.
• Klepněte na položku Režim stahování a v části Interval prezenčního signálu nastavte počet minut nebo hodin.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Chcete-li nakonfigurovat režim push nebo režim pull pro umístění, klikněte v konzoli na položku Klienti.

10. V části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete určit režim odesílání nebo stahování.

11. Klepněte na možnost Zásady.

12. Zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

13. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění rozbalte v části Zásady specifické pro umístění položku
Nastavení specifická pro umístění pro umístění, které chcete změnit.

14. V části Nastavení specifická pro umístění vpravo od položky Nastavení komunikace klepněte na položku Úlohy
a zrušte zaškrtnutí položky Použití nastavení komunikace skupiny.

15. Vpravo od položky Nastavení komunikace klepněte na položku Místní - Odesílání nebo (Místní - Stahování).

16. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Klepněte na položku Režim odesílání.
• Klepněte na položku Režim stahování a v části Interval prezenčního signálu nastavte počet minut nebo hodin.

17. Klikněte na tlačítko OK.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady
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Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se spojí s klientem pomocí komunikačního souboru Sylink.xml. Soubor
Sylink.xml file zahrnuje komunikační nastavení jako IP adresu serveru pro správu a interval tlukotu srdce. Jakmile
instalujete klientský instalační balíček na klientské počítače, klient a server automaticky komunikují.

Soubor sylink provádí mnoho ze svých funkcí během prezenčního signálu. Prezenční signál je časový interval, v němž
klientské počítače odesílají protokoly na server pro správu a stahují zásady a příkazy.

Soubor sylink obsahuje:

• Veřejný certifikát pro všechny servery pro správu.
• KCS neboli šifrovací klíč.
• ID domény, ke kterému patří každý klient.

NOTE

Soubor sylink neupravujte. Pokud nastavení změníte, server pro správu při příštím připojení klienta k serveru
pro správu přepíše většinu nastavení.

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Řešení potíží s komunikací Sylink

Ve verzi 14.2 byl komunikační modul upgradován a nyní obsahuje nové soubory protokolu. Tyto informace můžete použít
k řešení potíží s komunikací mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klienty.

Komunikační modul verze 14.2 funguje se všemi typy klientů, včetně systémů Windows, Mac a Linux, a má vylepšenou
podporu protokolu IPv6.

NOTE

Od verze 14.2 akceptuje komunikační modul pouze informace systémového proxy serveru.

1. Pokud chcete zobrazit soubory protokolu komunikačního modulu, v klientovi systému Windows v následující složce:

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data

Můžete zobrazit následující soubory:

• Pro registraci klienta:
– RegistrationInfo.xml

Metadata registrace klienta, která klient odesílá do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
– Registration.xml

Metadata registrace klienta, která vrací aplikace Symantec Endpoint Protection Manager klientu.
– State.xml

Zahrnuje vnitřní nastavení, například adresu IP serveru pro správu.
• Pro protokoly komunikačního modulu:

\Logs\cve.log a \Logs\cve-actions.log
Pomocí těchto protokolů lze řešit potíže s komunikací mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
a klientem. Na požádání zašlete tyto protokoly technické podpoře.

• Pro stav opstate:
Zobrazí se v protokolech ve složkách \Pending a \Sent
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2. Pokud chcete nakonfigurovat protokoly komunikačních modulů, otevřete editor registru systému Windows, klikněte na
možnost Start > Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na tlačítko OK.

3. Chcete-li povolit protokol cve.log nebo cve-actions.log, otevřete následující klíč registru systému Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel

Použijte některou z následujících hodnot:

• 1 = Ladění
• 2 = Informace
• 3 = Upozornění
• 4 = Chyba
• 5 = Kritická

Pokud klíč registru není přítomen nebo nemá platnou hodnotu, použije se implicitně hodnota 4. Výchozí hodnota
instalace je také 4.

Můžete například zadat:

32 bitů: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001

64 bitů: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001

4. Chcete-li určovat velikost těchto protokolů, použijte následující hodnotu registru: [HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD:
CVELogSizeDB

Výchozí velikost je 250 MB.

Jak povolit protokolování komunikačního modulu v aplikaci Endpoint Protection 14.2

Jak povolit ladění Sylink pro klienty aplikace Endpoint Protection (verze 14.1 a starší)

Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem na
klientském počítači?
Kdy bych měl nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?

Běžně nebudete muset nahrazovat soubor Sylink.xml. Stávající soubor Sylink.xml na klientském počítači můžete nahradit
v následujících situacích:

• Klient a server nekomunikují. Pokud klienti ztratili komunikaci se serverem pro správu, musíte nahradit starý soubor
Sylink.xml novým.
Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači

• Můžete chtít převést nespravovaného klienta na spravovaného. Pokud uživatel nainstaluje klienta z instalačního
souboru, klient je nespravovaný a nekomunikuje se serverem pro správu. Také lze přeinstalovat klientský software na
počítači jako spravovaný počítač.
Spravovaní a nespravovaní klienti

• Chcete spravovat předchozího samostatného klienta. Pokud se například pokazí pevný disk, na kterém je nainstalován
server pro správu, budete muset přeinstalovat server pro správu. Soubor Sylink.xml můžete aktualizovat u osiřelých
klientů pro opětovné navázání komunikace.
Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem
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Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml)
• Chcete přesunout větší počet klientů z více skupin do jedné skupiny. Můžete například chtít přesunout klientské

počítače ve vzdálené skupině a přenosné skupině do testovací skupiny. Běžně budete přesunovat jednu skupinu
klientských počítačů najednou.
Přesunutí klientského počítače do jiné skupiny

Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Jak převést nespravovanou službu Symantec Endpoint Protection pro klienta Macintosh na spravovanou

Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?

Pokud potřebujete nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml) v klientském počítači,
můžete postupovat podle následujících kroků:

• Vytvořte nový instalační balíček klienta a zaveďte jej na klientské počítače. Tento postup využijte v případě, že ruční
import souboru Sylink.xml není ve velkém prostředí fyzicky možný a vyžaduje přístup správce.
Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

• Vytvořte skript ke spuštění nástroje SylinkDrop, který se nachází ve složce \Tools instalačního souboru. Společnost
Symantec doporučuje tento postup využívat v případě velkého počtu klientů. Pokud používáte nástroj pro správu
softwaru, je vhodné pomocí nástroje SylinkDrop stáhnout klientský software do počítačů. Výhodou nástroje pro správu
softwaru je skutečnost, že umožňuje stažení souboru Sylink.xml ihned jakmile koncový uživatel zapne klientský
počítač. Naproti tomu instalační balíček klienta stahuje nový soubor Sylink.xml pouze po připojení klientského počítače
k serveru pro správu.
Obnovení nastavení komunikace klienta pomocí nástroje SylinkDrop

• Exportujte soubor Sylink.xml z klientského počítače a importujte jej na klientský počítač ručně. Společnost Symantec
doporučuje postupovat tímto způsobem v případě, že chcete používat nástroj pro správu softwaru. S využitím nástroje
pro správu softwaru je úloha ve frontě a dokončena ihned, jakmile uživatel zapne počítač. V případě ostatních metod
musí být klientský počítač online.
Postup exportu a importu souboru komunikace zobrazí proces exportu a importu souboru Sylink.xml do klientského
počítače.

Table 55: Postup exportu a importu souboru komunikace

Krok Popis

Krok 1: Exportujte soubor
obsahující veškeré nastavení
komunikací pro skupinu, v níž má
klient být.

Výchozí název souboru je název skupiny_sylink.xml.
Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml)

Krok 2: Zaveďte soubor na
klientský počítač.

Soubor můžete uložit do umístění v síti, nebo jej poslat jednotlivému uživateli na klientském
počítači.

Krok 3: Importujte soubor do
klientského počítače.

Soubor můžete do klientského počítače importovat vy, nebo jeho uživatel.
Import nastavení komunikace mezi klientem a serverem do klienta se sytémem Windows
Nespravovaní klienti nejsou chráněni heslem, takže nepotřebujete heslo ke klientovi. Pokud se
však pokusíte importovat soubor na spravovaného klienta, který je chráněn heslem, pak je třeba
heslo zadat. Heslo je shodné s heslem používaným při importu či exportu zásady.
Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection heslem
Klientský počítač není třeba restartovat.
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Krok Popis

Krok 4: Prohlédněte si komunikaci
mezi klientem a serverem na
klientském počítači.

Klient se ihned připojí k serveru pro správu. Server pro správu umístí klienta do skupiny určené v
komunikačním souboru. Klient je aktualizován zásadami a nastaveními skupiny. Po uskutečnění
komunikace mezi klientem a serverem pro správu se v oznamovací oblasti na panelu úloh
klientského počítače zobrazí zelený bod.
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Klient a soubory pro komunikaci na serveru

Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn
zavádění aktualizace komunikace
Pokud dojde k narušení komunikace mezi klientem a serverem, můžete ji rychle obnovit nahrazením souboru Sylink.xml
na klientském počítači. Soubor sylink.xml lze nahradit zavedením balíčku aktualizace komunikace. Tento postup lze použít
u velkého počtu počítačů, počítačů s komplikovaným fyzickým přístupem nebo u počítačů, které vyžadují přístup správce.

Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Jak mohu nahradit soubor komunikace mezi klientem a serverem v klientském počítači?

1. V konzoli spusťte Průvodce zavedením klienta.

Klikněte na možnost Nápověda > Stránka Začínáme a poté v části Požadované úlohy klikněte na možnost
Instalace klientského softwaru do počítačů.

2. V Průvodci zavedením klienta zvolte pod položkou Souhrn zavádění aktualizace komunikace, zda chcete balíček
pro klienta systému Windows nebo Mac, a poté klikněte na tlačítko Další.

3. Vyberte skupinu, u níž chcete použít zásady, a poté klikněte na tlačítko Další.

U klientů systému Windows můžete také nastavit ochranu heslem.

Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection heslem

4. Vyberte jednu z následujících možností zavedení a klikněte na tlačítko Další:

• Klikněte na možnost Vzdálená instalace a v rámci následujícího postupu přejděte ke kroku Výběr počítačů.
Instalace klientů Symantec Endpoint Protection pomocí vzdálené instalace bez vyžádání

• Klikněte na možnost Uložit balíček a v rámci následujícího postupu přejděte ke kroku Procházet.
Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček

5. Po použití balíčku aktualizace komunikace potvrďte, zda počítače úspěšně komunikují s aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager.

Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Spouštění hlášení týkajícího se stavu zavedení klientů

Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem
(Sylink.xml)
Pokud klient a server spolu nekomunikují, může být k obnovení komunikace zapotřebí nahradit soubor Sylink.xml v
klientském počítači. Soubor Sylink.xml můžete z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager exportovat ručně na
úrovni skupiny.

Nejběžnější důvody náhrady souboru Sylink.xml v klientovi jsou následující:
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• Převod nespravovaného klienta na spravovaného.
• Opětovné připojení klienta se ztrátou přiřazení k serveru pro správu.

Aktualizace certifikátu serveru na serveru pro správu bez přerušení komunikace s klientem

Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Pokud potřebujete aktualizovat komunikaci mezi klientem a serverem u velkého počtu klientů, namísto využití tohoto
postupu zaveďte aktualizační balíček komunikace.

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu, ve které má být klient zobrazen.

3. Pravým tlačítkem myši klepněte na skupinu a potom klepněte na příkaz Exportovat nastavení komunikace.

4. V dialogovém okně Exportovat nastavení komunikace pro název skupiny klikněte na tlačítko Procházet.

5. V dialogovém okně Vyberte soubor pro export vyhledejte složku, do níž chcete exportovat soubor XML, a poté
klikněte na tlačítko OK.

6. V části Preferovaný režim zásad zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Režim počítače.

7. Klikněte na možnost Exportovat.

Pokud soubor již existuje, klepnutím na tlačítko OK jej přepište, nebo tlačítkem Zrušit uložte soubor pod jiným
názvem.

K dokončení převodu musíte vy nebo uživatel importovat nastavení komunikace v klientském počítači.

Import nastavení komunikace mezi klientem a serverem do klienta se sytémem Windows

Import nastavení komunikace mezi klientem a serverem do klienta se
sytémem Windows
Nastavení komunikace mezi klientem a serverem můžete po jeho exportu naimportovat do klienta se systémem Windows.
S jeho pomocí lze převést nespravovaného klienta na spravovaného nebo k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager připojit klienty, u nichž dříve došlo ke ztrátě přiřazení.

Postup při importu nastavení komunikace mezi klientem a serverem do klienta se systémem Windows
1. Spusťte aplikaci Symantec Endpoint Protection v počítači, který chcete převést na spravovaného klienta.

2. V pravé horní části klepněte na položku Nápověda a poté na položku Řešení potíží.

3. V dialogovém okně Řešení potíží v podokně Správa klikněte na možnost Import.

4. V dialogovém okně Import nastavení skupinové registrace  vyhledejte soubor název skupiny_sylink.xml a klikněte
na možnost ￼Otevřít￼.

5. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Řešení potíží.

Po importu souboru komunikace a uskutečnění komunikace mezi klientem a serverem pro správu se v oznamovací
oblasti panelu úloh počítače zobrazí zelená tečka. Zelená tečka značí, že klient a server pro správu spolu komunikují.

Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml)

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace
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Importování nastavení komunikace klient-server do klienta Linux
(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)

Po instalaci nespravovaného Symantec Endpoint Protection pro klienta Linux ho můžete konvertovat na spravovaného
klienta pro centrální správu zásad klienta a stavu v rámci Symantec Endpoint Protection Manager. Spravovaný klient
komunikuje s a hlásí svůj status a ostatní informace pro Symantec Endpoint Protection Manager.

Tento postup můžete rovněž použít k opětovnému připojení dříve osiřelého klienta s Symantec Endpoint Protection
Manager.

NOTE

Abyste mohli tento postup provést, musíte mít oprávnění superuživatele. Postup používá k prokázání tohoto
oprávnění sudo.

Text cesta-k-sav představuje cestu k příkazu sav. Výchozí cesta je /opt/Symantec/symantec_antivirus/.

Importování nastavení komunikace klient-server do klienta systému Linux:

1. Vy nebo správce Symantec Endpoint Protection Manager musí nejprve exportovat nastavení souboru z Symantec
Endpoint Protection Manager a zkopírovat je do počítače Linux. Zkontrolujte, zda je název souboru sylink.xml.

Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml)

2. Na počítači Linux otevřete okno terminálu a zadejte následující příkaz:

sudo cesta-k-sav/sav manage -i cesta-k-sylink/sylink.xml

Kde cesta-k-sylink představuje cestu, do níž jste zkopírovali soubor sylink.xml.

Například, pokud jste ji zkopírovali na svůj profil uživatele, zadejte:

sudo cesta-k-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml

3. Po úspěšném importu se zobrazí OK. Chcete-li ověřit spravovaný status, zadejte následující příkaz, který zobrazí
sériové číslo zásady pro úspěšný import:

cesta-k-sav/sav manage -p

Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux

Podpora sítí IPv6
Tato podpora byla přidána ve verzi 14.2.

Protokol IPv6 je upravená verze protokolu IP, která nahrazuje protokol IPv4. Oba typy adres poskytují zařízením jedinečné
numerické adresy IP, které jsou potřeba ke komunikaci prostřednictvím internetu. Adresy IPv4 jsou 32bitové a adresy IPv6
jsou 128bitové. Takže protokol IPv6 dokáže uživatelům a zařízením poskytnout více dostupných adres pro komunikaci na
internetu.

Adresy IPv6 jsou standardně vyjádřeny prostřednictvím řetězců v šestnáctkové soustavě. Příklad:
fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334, což lze také vyjádřit jako fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334.
Když zadáte adresu IPv6, která končí číslem portu, musíte tuto adresu IPv6 uzavřít do hranatých závorek.
Závorky znemožňují, aby bylo číslo portu interpretováno jako součást adresy IPv6. Příklad: http://
[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090.

Aplikace Symantec Endpoint Protection 14.2 podporuje protokol IPv6 následujícími způsoby:

• komunikace mezi serverem pro správu a klienty systémů Windows, Mac a Linux;
• komunikace mezi konzolí a serverem pro správu, jako je například místní nebo vzdálené přihlašování k aplikaci

Symantec Endpoint Protection Manager;
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Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
• komunikace mezi servery pro správu a vnitřními servery aktualizace LiveUpdate se spuštěnou aplikací LiveUpdate

Administrator;
Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

• komunikace mezi službou Windows LiveUpdate a serverem pro správu;
• komunikace mezi serverem pro správu nebo klienty a službami nebo funkcemi, jako je LiveUpdate Engine (LUE) a

vyhledáváním reputací.
• Definice umístění ve sledování umístění pomocí kritérií založených na protokolu IPv6

Řada dalších zásad nyní navíc umožňuje zadávat pro definující kritéria (například pro vlastní signatury IPS nebo explicitní
poskytovatele aktualizací skupiny) kromě adres IPv4 i adresy IPv6.

U následujících položek není protokol IPv6 podporován:

• Dvoufaktorové ověřování (2FA) pomocí aplikace Symantec VIP
Konfigurace dvoufaktorového ověřování pomocí aplikace Symantec VIP

• Registrace v cloudové konzoli a připojení k ní
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Správa skupin, klientů, správců a domén

Informace o přidávání a správě skupin, klientů, správců, hesel a domén

Tato část popisuje správu skupin klientských počítačů, klientů, správců, hesel a domén.

Správa skupin klientů
V produktu Symantec Endpoint Protection Manager fungují skupiny jako kontejnery pro koncové body se spuštěným
klientským softwarem. Těmito koncovými body mohou být počítače nebo uživatelé. Uspořádáte klienty s podobnými
bezpečnostními požadavky do skupin, a zjednodušíte tak správu bezpečnosti sítě.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje tyto výchozí skupiny:

• Skupina Moje společnost je skupinou nejvyšší úrovně neboli nadřazenou skupinou. Obsahuje dvourozměrný strom
podřízených skupin.

• Výchozí skupina je podskupinou skupiny Moje společnost. Klienti jsou nejprve přiřazeni k Výchozí skupině, když
se poprvé registrují do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, pokud nepatří k předdefinované skupině. V
rámci výchozí skupiny nelze vytvářet podskupiny.

NOTE

Výchozí skupiny nelze přejmenovat ani odstranit.

Pokud přejmenujete položku Moje společnost v cloudové konzoli, název skupiny se v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager nezmění.

Table 56: Akce správy skupin

Úloha Popis

Přidání skupin Jak je možné strukturovat skupiny
Přidání skupiny

Import stávajících skupin Pokud vaše organizace již má strukturu skupin, můžete skupiny importovat jako organizační jednotky.

Note: Importované organizační jednotky nemůžete spravovat stejně jako skupiny, které jste vytvořili
v produktu Symantec Endpoint Protection Manager.

Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP
Zakázání přejímání
nastavení pro podskupiny

Podskupiny standardně přejímají nastavení zabezpečení z nadřízené skupiny. Toto přejímání můžete
zakázat.
Zakázání převádění u skupiny

Vytvoření umístění v
rámci skupin

Klienty můžete nastavit tak, aby automaticky přepínali různé zásady zabezpečení při fyzických změnách
umístění klientů.
Správa umístění pro vzdálené klienty
Některá bezpečnostní nastavení jsou specifická pro skupinu a některá nastavení jsou specifická pro
umístění. Můžete přizpůsobit jakákoli nastavení podle umístění.
Konfigurace nastavení komunikace pro umístění

Správa bezpečnostních
zásad pro skupiny

Můžete vytvořit bezpečnostní zásady podle potřeb každé skupiny. Potom můžete různým skupinám nebo
umístěním přiřadit různé zásady.
Přidání zásady
Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
Provádění úkolů společných pro všechny zásady
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Úloha Popis

Provádění správy skupin Podle potřeby můžete přesunovat skupiny pro usnadnění správy a přesunovat klienty mezi skupinami.
Také můžete blokovat klienty, aby nebyli přidáni do určité skupiny.
Přesunutí klientského počítače do jiné skupiny
Blokování přidávání klientů do skupin

Jak je možné strukturovat skupiny
Můžete vytvořit vícenásobné skupiny a podskupiny tak, aby se shodovaly s organizační strukturou firmy. Strukturu skupin
můžete založit na funkčnosti, roli, geografii nebo kombinací kritérií.

Table 57: Kritéria pro vytváření skupin

Kritérium Popis

Funkce Můžete vytvořit skupiny založené na typech počítačů, které chcete spravovat, jako jsou notebooky, stolní počítače a
servery. Případně můžete vytvořit více skupin, které jsou založeny na typu použití. Můžete například vytvořit dálkovou
skupinu pro klienty, jejichž uživatelé cestují, a skupinu místní pro počítače, které zůstávají v kanceláři.

Role Můžete vytvořit skupiny pro role oddělení, například prodej, technické, finanční a marketingové oddělení.
Geografie Můžete vytvořit skupiny založené na kancelářích, městech, státech, regionech nebo zemích, ve kterých jsou umístěny

počítače.
Kombinace Můžete vytvořit skupiny založené na kombinacích kritérií. Například můžete využít funkci a roli.

Můžete přidávat nadřazenou skupinu podle role a podřazené podskupiny podle funkce jako v tomto scénáři:
• Prodejní oddělení s podskupinami přenosné počítače, stolní počítače a servery.
• Technické oddělení s podskupinami přenosné počítače, stolní počítače a servery.

Po organizaci klientských počítačů do skupin můžete použít na danou skupinu příslušné zabezpečení.

Předpokládejme například, že má společnost oddělení telemarketingu a účetnictví. Tato oddělení mají personál v
kancelářích společnosti v New Yorku, Londýně a Frankfurtu. Všechny počítače v obou odděleních byly přiřazeny do
stejné skupiny, aby dostávaly aktualizace definic virů a bezpečnostních rizik ze stejného zdroje. Oddělení IT ale hlásí,
že oddělení telemarketingu je vůči rizikům více zranitelné než účetnictví. V důsledku toho správce systému vytvoří
samostatné skupiny telemarketing a účetnictví. Klienti oddělení telemarketing sdílejí nastavení konfigurace, které přísně
omezují, jak mohou uživatelé zasahovat do své ochrany před viry a bezpečnostními riziky.

Doporučené postupy pro vytváření struktury skupiny

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Správa skupin klientů

Přidání skupiny
Po definování struktury skupin pro vaši organizaci můžete přidat skupiny.

Popisy skupin mohou obsahovat až 1 024 znaků. Názvy skupin nesmí obsahovat následující znaky: ” / \ * ? < > | : Popisy
skupin nejsou omezeny.

NOTE

Skupiny nelze přidávat do výchozí skupiny.

Jak je možné strukturovat skupiny

Přidání skupiny
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1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu, do které chcete přidat novou podskupinu.

3. Na kartě Klienti v části Úlohy klikněte na možnost Přidat skupinu.

4. V dialogovém okně Přidat skupinu pro název skupiny zadejte název skupiny a její popis.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru
LDAP
Pokud vaše spolenost ke správě skupin používá službu Active Directory nebo server LDAP server, můžete do produktu
Symantec Endpoint Protection Manager importovat strukturu skupiny. Pak můžete spravovat skupiny a počítače z konzoly
pro správu.

Import stávajících skupin a počítačů zobrazí seznam úkolů, které byste měli provést, abyste mohli importovat strukturu
skupiny před její správou.

Table 58: Import stávajících skupin a počítačů

Krok Popis

Krok 1: Připojte aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
k adresářovému serveru
společnosti.

Symantec Endpoint Protection Manager můžete připojit ke službě Active Directory nebo serveru
kompatibilnímu s LDAP. Po přidání serveru je možné povolit synchronizaci.
Import organizačních jednotek z adresářového serveru
Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru
Připojení k adresářovému serveru v replikovaném umístění

Krok 2: Importujte buď celé
organizační jednotky nebo
kontejnery

Strukturu stávající skupiny můžete importovat z Active Directory nebo LDAP do Symantec
Endpoint Protection Manager. Také můžete zkopírovat jednotlivé účty z importované struktury
skupiny do stávající struktury skupiny Symantec Endpoint Protection Manager.
Import organizačních jednotek z adresářového serveru
Pro Symantec Endpoint Protection 12.1.x, pokud chcete používat strukturu skupiny Symantec
Endpoint Protection Manager a ne adresářový server, importujte individuální účty.
Více informací najdete v článku Vyhledání a import konkrétních účtů z adresářového serveru

Krok 3: Ponechte importované
počítače nebo uživatelské účty ve
vlastní skupině nebo zkopírujte
importované účty do existujících
skupin.

Po importu organizačních jednotek můžete provést následující akce:
• Udržet importované organizační jednotky nebo účty ve vlastních skupinách. Jakmile

importujete organizační jednotky nebo jednotlivé účty, přiřadíte zásady organizační jednotce
nebo skupině.

• Kopírujte importované účty do stávajících skupin Symantec Endpoint Protection Manager.
Kopírované účty postupují podle zásad skupiny produktu Symantec Endpoint Protection
Manager, ne podle zásad iportované organizační jednotky.
Přidání skupiny

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
Typy zásad zabezpečení

Krok 4: Změňte způsob ověření
pro účty správců (volitelné).

U účtů správců, které jste přidali v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, změňte
způsob ověřování tak, aby bylo používáno ověřování adresářového serveru namísto ověřování
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Účty správců můžete použít k ověřování
importovaných účtů. Jakmile se správce přihlásí k Symantec Endpoint Protection Manager,,
server pro správu získá uživatelské jméno z databáze a heslo z adresářového serveru.
Volba metody ověřování účtů správců
Kontrola ověření adresářového serveru
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Import organizačních jednotek z adresářového serveru
Servery Microsoft Active Directory a LDAP využívají organizační jednotky pro správu účtů počítačů a uživatelů.
Organizační jednotku a účet a údaje o účtu můžete importovat na Symantec Endpoint Protection Manager, a údaje o
účtu spravovat na konzoli pro správu. Protože Symantec Endpoint Protection Manager považuje organizační jednotku za
skupinu, můžete skupině organizační jednotky přiřadit bezpečnostní zásadu.

Rovněž můžete přesunout účty z organizačních jednotek do skupiny Symantec Endpoint Protection Manager, a to
zkopírováním účtů. Stejný účet poté existuje jak ve skupině, tak i organizační jednotce Symantec Endpoint Protection
Manager. Vzhledem k tomu, že priorita skupiny Symantec Endpoint Protection Manager je vyšší než priorita organizační
jednotky, zkopírované účty přebírají zásadu skupiny Symantec Endpoint Protection Manager.

Pokud z adresářového serveru smažete účet, který jste zkopírovali do skpuiny Symantec Endpoint Protection Manager,
název účtu zůstane inadále ve skupině Symantec Endpoint Protection Manager. Účet z adresářového serveru musíte
odebrat ručně.

Pokud potřebujete upravit údaje o účtu v organizační jednotce, provedete tento úkol v adresářovém serveru a ne v
Symantec Endpoint Protection Manager. Například, ze serveru pro správu můžete smazat organizační jednotku, čímž
nedojde ke smazání organizační jednotky na adresářovém serveru. Se serverem Active Directory musíte synchronizovat
aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager tak, aby se tyto změny automaticky aktualizovaly v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager. Synchronizaci aktivujete při nastavení připojení k adresářovému serveru.

NOTE

Synchronizace je k dispozici pouze u serverů Active Directory. Aplikace Symantec Endpoint Protection
nepodporuje synchronizaci se servery LDAP.

Spíše než celou organizační jednotku můžete vybrané uživatele rovněž importovat do skupiny Symantec Endpoint
Protection Manager.

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru

Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP

Import organizačních jednotek z adresářového serveru

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k serveru adresáře
Předtím než můžete importovat organizační jednotky, které obsahují počítačové účty nebo uživatelské účty, musíte k
serveru adresáře vaší společnosti nejprve připojit Symantec Endpoint Protection Manager.

Na serveru správy nemůžete upravit účty v organizačních jednotkách, můžete to udělat pouze v serveru adresáře.
Nicméně, mezi serverem Active Directory a serverem pro správu můžete provést synchronizaci dat. Jakékoli změny,
které na serveru Active Directory provedete se automaticky aktualizují v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Změny, které jste provedli na serveru Active Directory, se v organizační jednotce naimportované do serveru pro správu
neprojeví ihned. Doba zpoždění je závislá na intervalu synchronizace. Synchronizaci aktivujete a synchronizační frekvenci
nastavíte když nakonfigurujete připojení.

Pokud smažete připojení adresářového serveru z Symantec Endpoint Protection Manager, musíte nejprve smazat
organizační jednotky, které jste importovali a jsou spojené s připojením. Potom můžete synchronizovat data mezi servery.

NOTE

Synchronizace je k dispozici pouze u serverů Active Directory. Aplikace Symantec Endpoint Protection
nepodporuje synchronizaci se servery LDAP.

Připojení Symantec Endpoint Protection Manager k serveru adresáře
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1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.

2. V části Servery a Lokální místo vyberte server pro správu.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti serveru.

4. V dialogovém okně Vlastnosti serveru klikněte na kartu Adresářové servery a poté na možnost Přidat.

5. V dialogovém okně Přidat adresářový server zadejte název adresářového serveru..

6. Zkontrolujte Aktivní adresář nebo LDAP a zadejte IP adresu, hostitelský název nebo název domény.

Pokud přidáte server LDAP, změňte číslo portu server LDAP, pokud by se mělo lištit od výchozí hodnoty.

7. Chcete-li šifrované připojení, zkontrolujte Použít bezpečné připojení.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. V záložce Adresářové servery zkontrolujte Synchronizovat s adresářovými servery a v části Harmonogram
nastavte harmonogram synchronizace.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Import organizačních jednotek z adresářového serveru

Připojení k adresářovému serveru v replikovaném umístění
Pokud se v umístění používá replikovaný server Active Directory nebo LDAP, můžete aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager připojit k primárnímu i replikovanému adresářovému serveru. Jestliže dojde k odpojení primárního
adresářového serveru, server pro správu zůstane připojen k replikovanému adresářovému serveru.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager poté může ověřovat účty správců a synchronizovat organizační jednotky
na všech serverech Active Directory v místním i replikovaném umístění.

Nastavení umístění a replikace

NOTE

Synchronizace je k dispozici pouze u serverů Active Directory. Aplikace Symantec Endpoint Protection
nepodporuje synchronizaci se servery LDAP.

Postup připojení k adresářovému serveru v replikovaném umístění
1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.

2. V části Servery vyberte server pro správu.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti serveru.

4. V dialogovém okně Vlastnosti serveru klikněte na kartu Adresářové servery a poté na možnost Přidat.

5. V dialogovém okně Přidat adresářový server klepněte na kartu Replikační servery a poté na tlačítko Přidat.

6. V dialogovém okně Přidat replikační server zadejte IP adresu, název hostitele nebo název domény adresářového
serveru a klepněte na tlačítko OK.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru
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Import organizačních jednotek z adresářového serveru
Když importujete počítačové nebo uživatelské účty ze serveru Active Directory nebo LDAP, tyto účty importujete jako
organizační jednotky. K organizační jednotce pak můžete přidat bezpečnostní zásadu. Tyto účty můžete též kopírovat do
stávající skupiny Symantec Endpoint Protection Manager.

Organizační jednotku můžete importovat jako podskupinu skupiny Moje společnost nebo skupiny, kterou vytvoříte, ne
však Výchozí skupiny. Skupiny můžete vytvářet jako podskupiny organizační jednotky. Organizační jednotku nemůžete
umístit do více než jedné skupiny Symantec Endpoint Protection Manager.

Pokud nechcete přidat všechny účty v rámci organizační jednotky nebo kontejneru do Symantec Endpoint Protection
Manager, pak je stále musíte importovat. Po dokončení importu zkopírujete účty, které chcete spravovat, do stávajících
skupin klientů.

U aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.x však můžete vybrat a importovat konkrétní účty.

Více informací najdete v článku Vyhledání a import konkrétních účtů z adresářového serveru

NOTE

Před importem organizačních jednotek do Symantec Endpoint Protection Manager musíte převést některé
zvláštní znaky uvádějící název počítače nebo jméno uživatele. Tuto úlohu provedete na adresářovém serveru.
Pokud nepřevedete zvláštní znaky, server pro správu tyto účty neimportuje.

Převést musíte následující zvláštní znaky:

• Mezera nebo znaménko hash (#) nacházející se na začátku záznamu.
• Mezera na konci záznamu.
• Čárka (,), plus (+), uvozovka (“), symboly větší, nebo menší (< nebo >), rovnítko (=), středník (;), zpětné lomítko (\).

Chcete-li povolit import názvu obsahujícího tyto znaky, je třeba před každý takový znak vložit zpětné lomítko (\).

Import organizačních jednotek z adresářového serveru
1. Připojte produkt Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru.

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru

2. Na konzole klikněte na Klienti a v rámci Klientů vyberte skupinu, k níž chcete přidat organizační jednotku.

3. V části Úlohy klikněte na položku Importovat organizační jednotku nebo kontejner.

4. V rozevírací nabídce Doména zvolte název adresářového serveru, který jste vytvořili v kroku Připojit Symantec
Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru..

5. Vyberte buď doménu nebo podskupinu.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP

Import organizačních jednotek z adresářového serveru

Zakázání převádění u skupiny
Ve struktuře skupiny podskupiny automaticky přejímají umístění, zásady a nastavení od své nadřazené skupiny. Ve
výchozím nastavení je převádění povoleno pro všechny skupiny. Převádění lze zakázat, aby bylo možné konfigurovat
samostatné zásady zabezpečení pro podskupinu. Pokud provedete změny a později povolíte převádění, budou přepsány
všechny změny, které jste udělali v podskupině.

Zásady, které vychází z cloudu, nedodržují konfiguraci převádění zásad aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Místo toho dodržují pravidla dědění, která jsou definována v cloudu.

Správa skupin klientů
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Zakázání převádění u skupiny
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, u níž chcete zakázat nebo povolit převádění.

Můžete vybrat jakoukoli skupinu s výjimkou skupiny nejvyšší úrovně Moje společnost.

3. V podokně Název skupiny na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí položky Převzít zásady a nastavení od nadřazené
skupiny „název skupiny“.

Blokování přidávání klientů do skupin
Instalační balíky klienta můžete nastavit pomocí již definovaných členství ve skupině. Pokud v balíku určíte skupinu, klient
bude automaticky přidán do odpovídající skupiny. Klient bude přidán při prvním pokusu o připojení k serveru pro správu.

Správa instalačních balíčků klienta

Pokud nechcete, aby byli klienti po připojení k síti k určité skupině přidáváni automaticky, můžete zapnout blokování.
Můžete zablokovat přidání nového klienta do skupiny, ke které byl přiřazen v instalačním balíčku klienta. V takovém
případě bude klient přidán do výchozí skupiny. Počítač lze do blokované skupiny přesunout ručně.

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti klepněte pravým tlačítkem na skupinu a poté na možnost Vlastnosti.

3. Na kartě Podrobnosti v části Úlohy klepněte na položku Upravit vlastnosti skupiny.

4. V dialogovém okně Vlastnosti skupiny pro název skupiny klikněte na možnost Blokovat nové klienty.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Přesunutí klientského počítače do jiné skupiny

Přesunutí klientského počítače do jiné skupiny
Pokud klientské počítače nejsou ve správné skupině, můžete je přesunout do jiné skupiny.

Znovu zaveďte instalační balíček, chcete-li přesunout klienta z více skupin do jedné skupiny.

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti vyberte skupinu.

3. Na kartě Klienti ve vybrané skupině vyberte počítač a klepněte pravým tlačítkem na možnost Přesunout.

Pomocí klávesy Shift nebo Ctrl vyberte více počítačů.

4. V dialogovém okně Přesunout klienty vyberte novou skupinu.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Správa skupin klientů
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Správa klientských počítačů

Table 59: Úkony správy klientských počítačů

Úloha Popis

Kontrola, zda je ve
vašich počítačích
nainstalován klientský
software

• Je možné zobrazit počítače v jednotlivých skupinách, které zatím nemají nainstalovaný klientský
software.
Hledání klientů, kteří nemají instalovaný klientský software

• Klientský počítač je možné nakonfigurovat tak, aby zjistil, že jiná zařízení nemají klientský software
nainstalovaný. Některými z těchto zařízení mohou být nechráněné počítače. Na ně lze potom
nainstalovat klientský software.
Konfigurace klienta pro rozpoznávání nespravovaných zařízení

• Je možné klienta přidat do skupiny a klientský software nainstalovat později.
Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Kontrola, zda je klient
připojen k serveru pro
správu

Můžete zkontrolovat ikony stavu klienta v konzole pro správu i klientovi samotném. Ikona stavu informuje,
zda spolu klient a server komunikují.
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn
Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection
Počítač může mít nainstalovaný klientský software, ale být nespravovaným klientem. Nespravovaného
klienta nelze spravovat. Můžete však nespravovaného klienta převést na spravovaného.
Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Nakonfigurujte připojení
mezi klientem a
serverem.

Po instalaci klientského softwaru se klientské počítače při příštím prezenčním signálu automaticky připojí k
serveru pro správu. Můžete změnit způsob komunikace serveru s klientským počítačem.
Správa připojení klient-server
Můžete řešit jakékoli problémy s připojením.
Řešení potíží s komunikací mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a konzolí nebo databází

Ověřte, jestli mají
klientské počítače
správnou úroveň
ochrany.

• Můžete zobrazit stav jednotlivých technologií ochrany na klientských počítačích.
Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

• Můžete spustit hlášení nebo si prohlédnout protokoly, abyste zjistili, jestli je třeba zvýšit ochranu či
zlepšit výkon. Například prověřování mohou způsobovat chybná zjištění. Můžete také určit klientské
počítače, které potřebují ochranu.
Sledování ochrany koncového bodu

• Můžete upravit ochranu na základě konkrétních atributů klientského softwaru či klientských počítačů.
Hledání informací o klientských počítačích

Úprava ochrany na
klientských počítačích

Pokud usoudíte, že klienti nemají dostatečnou úroveň ochrany, můžete upravit nastavení ochrany.
• Každý typ ochrany můžete zvýšit či snížit podle výsledků v hlášeních a protokolech.

Typy zásad zabezpečení
Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače

• Na klientovi můžete vyžadovat heslo.
Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection heslem

Přesun koncových bodů
z jedné skupiny na jinou
kvůli úpravě ochrany
(volitelné)

Při změně úrovně ochrany klientského počítače ho můžete přesunout do skupiny, která poskytuje více či
méně ochrany.
Přesunutí klientského počítače do jiné skupiny
Při zavádění instalačního balíčku klienta určíte skupinu, do které klient patří. Klienta můžete přesunout
do jiné skupiny. Pokud je však klient později odstraněn nebo odpojen a poté znovu přidán a připojen,
vrátí se do původní skupiny. Pokud chcete uchovat klienta ve skupině, do které byl naposledy přesunut,
nakonfigurujte předvolby opětovného připojení. Tato nastavení lze konfigurovat v rámci dialogového okna
Nastavení komunikace na kartě Klienti > Zásady.
Nastavení komunikace pro <group_name>
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Úloha Popis

Rozhodněte se, zda mají
mít uživatelé kontrolu
nad ochranou počítače
(volitelné)

Můžete určit druh řízení ochrany, které mají v klientských počítačích k dispozici uživatelé.
• U ochrany před viry a spywarem, aktivní ochrany před hrozbami a omezení zneužívání paměti můžete

zamknout či odemknout zaškrtávací políčko u zásad, které stanovuje, zdali uživatelé mohou měnit
individuální nastavení.

• U zásady brány firewall, zásady prevence narušení a některých nastavení uživatelského rozhraní
klienta je možné změnit úroveň ovládání uživatelem obecněji.
Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

• Pokud uživatelé potřebují úplné řízení klienta, je možné nainstalovat nespravovaného klienta.
Jak klientský počítač a server pro správu komunikují?

Odstranění klientského
softwaru Symantec
Endpoint Protection
z vyřazených počítačů
(volitelně)

Pokud vyřadíte klientský počítač z provozu a chcete použít licenci pro jiný počítač, můžete klientský
software Symantec Endpoint Protection odinstalovat. Pro spravované klienty bez připojení aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager odstraní klienty z databáze ve výchozím nastavení po 30 dnech.
Můžete změnit časové období, po jehož uplynutí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odstraní
klienta z databáze. Smazáním klienta také ušetříte místo v databázi.
Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Windows
Odinstalování klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac
Odinstalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Linux
Čištění zastaralých klientů z databáze za účelem uvolnění dodatečných licencí

Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů
Podle potřeby můžete prohlížet informace o okamžitém operačním stavu a stavu zabezpečení klientů a počítačů ve své
síti.

Můžete zobrazit:

• Seznam spravovaných klientských počítačů, ve kterých není klient nainstalován.
Můžete zobrazit název počítače, název domény a jméno přihlášeného uživatele.

• Které ochrany jsou povoleny a zakázány.
• Které klientské počítače mají nejnovější zásady a definice.
• Sériové číslo zásady skupiny a číslo verze klienta.
• Informace o síťových komponentách klientského počítače, jako je adresa MAC síťové karty, kterou počítač používá.
• Informace o systému klientského počítače, jako například množství volného místa na disku a číslo verze operačního

systému.

Po zjištění stavu určitého klienta můžete vyřešit jakékoli problémy se zabezpečením klientských počítačů. Spuštěním
příkazů ve skupinách můžete vyřešit mnoho problémů. Můžete tak např. aktualizovat obsah nebo povolit funkci Auto-
Protect.

NOTE

Při spravování klientů, na nichž je spuštěna starší verze produktu Symantec Endpoint Protection, mohou
některé novější technologie zabezpečení obsahovat zprávu bez hlášení. Toto chování je běžné. Neznamená to
potřebu provedení určité činnosti u těchto klientů.

Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole
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Hledání klientů, kteří nemají instalovaný klientský software

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu obsahující klienty, jejichž informace chcete zobrazit.

3. Na kartě Klienti klikněte na rozevírací seznam Zobrazit. Následně vyberte požadovanou kategorii.

Pomocí zadání čísla stránky do textového pole v pravém dolním rohu můžete také přejít přímo na určitou stránku.

Povolení ochrany v klientském počítači
Byste měli v klientském počítači nechat povolené všechny typy ochrany, zejména funkci Auto-Protect.

V klientovi, když je kterákoli ochrana zakázána:

• Stavový řádek v horní části stránky Stav se zbarví červeně.
• Zobrazí se ikona klienta označená červeným úhlopříčně proškrtnutým kruhem. Ikona klienta na hlavním panelu

v levém dolním rohu plochy systému Windows je tvořena symbolem štítu. Při některých konfiguracích není tato ikona
zobrazena.
Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection

U spravovaného klienta může správce kdykoli povolit nebo zakázat jakoukoli technologii zabezpečení. Pokud nějakou
ochranu zakážete, správce ji může později znovu povolit. Správce může také ochranu uzamknout, abyste ji nemohli
zakázat.

Povolení technologií ochrany ze stavové stránky:

1. U klienta klepněte v horní části stránky Stav na možnost Opravit nebo Opravit vše.

Povolení technologií ochrany z hlavního panelu:

1. Na ploše systému Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu klienta v oznamovací oblasti a poté klikněte na
možnost Povolit aplikaci Symantec Endpoint Protection.

Povolení technologií ochrany z klienta:

1. V okně klienta na stránce Stav vedle položky typ ochrany klikněte na možnost Možnosti > Povolit typ ochrany.

Povolení brány firewall:

1. V okně klienta v horní části stránky Stav vedle položky Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
klikněte na možnost Možnosti > Změnit nastavení.

2. Na kartě Brána firewall zaškrtněte možnost Povolit bránu firewall.

3. Klikněte na tlačítko OK.

Hledání klientů, kteří nemají instalovaný klientský software
V závislosti na následujících podmínkách je možné hledat klienty ve skupině:

• Je nainstalován klientský software.
• Klienti s operačními systémy Windows, Mac nebo Linux
• Klienti se systémem Windows jsou v počítačovém režimu nebo v uživatelském režimu.
• Klienti jsou v prostředí VDI vedeni jako dočasní a offline.

Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů
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Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V podokně Klienti vyberte skupinu, kterou chcete prohledat.

3. Na kartě Klienti v části Úlohy klepněte na tlačítko Nastavit filtr zobrazení.

4. V dialogovém okně Nastavit filtr zobrazení zaškrtněte položku Noví uživatelé nebo počítače, které byly vytvořeny,
ale které dosud nemají nainstalován klientský software.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Hledání informací o klientských počítačích
Chcete-li provádět informovaná rozhodnutí o bezpečnosti sítě, můžete vyhledávat informace o klientech, klientských
počítačích a uživatelích. 

Například můžete zjistit, na kterých počítačích ve skupině Prodej běží nejnovější operační systém. Můžete také zjistit, do
kterých klientských počítačů ve skupině Finance je třeba nainstalovat nejnovější virové definice.

NOTE

Chcete-li prohledávat informace o uživatelích, je třeba je shromáždit během instalace klientského softwaru nebo
později. Informace o uživateli se také zobrazují na kartě Obecné a Informace o uživateli v dialogovém okně
klienta Upravit vlastnosti.

Sběr informací o uživateli

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V nabídce Úlohy klikněte na možnost Hledat v klientech.

3. V dialogovém okně Hledat v klientech klikněte v rozevíracím seznamu Najít na možnost Počítače nebo Uživatelé.

4. Kliknutím na možnost Procházet vyberete jinou než výchozí skupinu. Kliknutím vyberte skupinu a klikněte na tlačítko
OK.

5. V části Kritéria hledání klikněte na rozevírací seznam Pole vyhledávání a vyberte kritérium, podle kterého chcete
vyhledávat.

Chcete-li vyhledat klienty Embedded, můžete vyhledávat podle typu používaných filtrů zápisu. Klikněte na položku
Rozšířený filtr zápisu, Souborový filtr zápisu nebo Sjednocený filtr zápisu a zvolte, zda chcete vyhledávat filtry
podle toho, zda jsou nainstalovány, povoleny nebo obojí. Můžete rovněž vyhledat klienty menší velikosti. Klikněte na
možnost Typ instalace a nastavte vyhledávání podle hodnoty Menší velikost.

6. Klikněte na rozevírací seznam Operátor porovnání a vyberte operátor porovnání.

V kritériích hledání lze použít standardní booleovské operátory. Další informace o možnostech zobrazíte kliknutím na
položku Nápověda.

7. V buňce Hodnota zadejte řetězec hledání.

8. Klikněte na tlačítko Hledat.

Výsledky můžete exportovat do textového souboru.

9. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Data obsažená v dotazu můžete exportovat do textového souboru.

Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů
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Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?
Pomocí konzoly můžete spouštět příkazy vzdáleně v jednotlivých klientech či celé skupině.

Chcete-li zobrazit výsledky jakéhokoli příkazu, klikněte na stránce Monitory na možnost Protokoly > Stav příkazu.
Některé z příkazů lze také provádět z rozevíracího seznamu Typu.

Správci systému a správci domény mohou spouštět tyto příkazy automaticky. Pro omezené správce povolujete nebo
zakazujete přístup ke každému příkazu jednotlivě.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Table 60: Příkazy, které je možné spouštět na klientských počítačích

Příkazy Popis

Analyzovat
(odebráno ve verzi
14.3)

Ve starších verzích příkaz Analyzovat zobrazil průběh všech žádostí o analýzu, které jste odeslali z cloudové
konzole do systému pro analýzu obsahu (CAS).

Zrušit prověřování
Důkaz ohrožení

Spustí nebo zruší prověřování, které používáte pro vzdálené sledování a správu třetích stran.

Prověřování Spustí v klientských počítačích prověřování na požádání.
Pokud spustíte příkaz prověřování a vyberete možnost Vlastní, prověřování bude používat nastavení
nakonfigurované na stránce Prověřování definovaná správcem. Příkaz používá nastavení zásad antivirové a
antispywarové ochrany, které platí pro vybrané klientské počítače.
Spouštění prověřování na požádání na klientských počítačích

Note: Na klientských počítačích Mac lze spustit pouze vlastní prověřování.

Aktualizovat
obsah

Aktualizuje obsah na klientských počítačích zahájením relace aktualizace LiveUpdate na klientovi. Klienti získají
nejnovější obsah ze serveru služby Symantec LiveUpdate.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Aktualizovat
obsah a prověřit

Aktualizuje obsah zahájením relace aktualizace LiveUpdate a spustí na klientských počítačích prověření na
požádání.

Spustit analýzu
Power Eraser

Spustí analýzu Power Eraser na vybraných počítačích. Nástroj Power Eraser je obvykle vhodné spouštět jen
v jediném počítači nebo v malém počtu počítačů. Nástroj Power Eraser je vhodné používat jen v případě,
že počítače vykazují nestabilitu nebo se trvale potýkají s problémy. Na rozdíl od jiných typů prověřování
nástroj Power Eraser automaticky neodstraní žádné potenciální hrozby. Je nutné zkontrolovat zjištěná rizika v
protokolech a určit, která je nutné odstranit a která lze ponechat.

Note: Klientské počítače se systémem Mac a Linux tento příkaz nezpracují.

Spuštění analýzy nástroje Power Eraser z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Restartovat
klientské počítače

Restartuje klientské počítače.
Uživatelé přihlášení ke klientovi budou před restartem varováni na základě možností nakonfigurovaných
správcem pro daného klienta. Možnosti restartování klienta můžete nastavit na stránce Obecné nastavení.

Note: Tyto možnosti platí jen pro klientské počítače Windows. Klientské počítače se systémem Mac vždy
provádí tvrdý restart. Klientské počítače se systémem Linux tento příkaz ignorují.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Note: Restartování klienta se systémem Windows je možné zabránit. Přidáním klíče registru v klientovi můžete
zabránit jeho restartování i v případě, že správce vyšle příkaz k restartování.

Note: Zajištění, aby se klient nerestartoval

 201



 

Příkazy Popis

Povolit funkci
Auto-Protect

Povoluje funkci Auto-Protect pro souborový systém na klientských počítačích.
Funkce Auto-Protect pro systém souborů je ve výchozím nastavení povolena. Společnost Symantec doporučuje
vždy ponechat funkci automatické ochrany povolenou. Nastavení můžete uzamknout tak, aby uživatelé
klientských počítačů nemohli funkci Auto-Protect zakázat. 
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac
Pokud je funkce automatické ochrany pro e-mail zakázaná, můžete ji povolit v zásadách ochrany proti virům a
spywaru.

Povolit ochranu
před síťovými
hrozbami a
Zakázat ochranu
před síťovými
hrozbami

Povoluje a zakazuje bránu firewall a povoluje prevenci narušení v klientských počítačích.

Note: Klientské počítače se systémem Linux tento příkaz nezpracují.

Správa ochrany bránou firewall

Povolit funkci
Download Insight
a Zakázat funkci
Download Insight

Povolí nebo zakáže funkci Download Insight v klientských počítačích.

Note: Klientské počítače se systémem Mac a Linux tento příkaz nezpracují.

Správa zjištění v rámci funkce Download Insight
Odstranit
z karantény

Odstraní všechny soubory z karantény. Tento příkaz se zobrazí pouze v rozevíracím seznamu Rizikový
protokol > Akce.
Postup odstranění položek v karanténě z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Shromáždit
seznam
neopakovatelných
identifikátorů
souboru

Pro vybrané klienty vytvoří seznam neopakovatelných identifikátorů souboru, který nelze upravovat. Vytvořený
seznam neopakovatelných identifikátorů souboru se zobrazí na kartě Zásady v části Součásti zásad >
Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru. Zpravidla byste měli tento příkaz spouštět v jednom
počítači nebo malé skupině počítačů. Pokud vyberete více počítačů, vytvoří příkaz samostatný seznam pro
každý počítač.

Note: Klientské počítače se systémem Mac a Linux tento příkaz nezpracují.

Umístit klienty
do karantény
a Odebrat klienty
z karantény

Umožňuje přidávat klienty do karantény nebo je z ní odebírat. Tyto příkazy jsou k dispozici pouze v případě, že
povolíte možnost Klamavé chování.

Odeslat protokoly
společnosti
Symantec

Shromažďuje informace o klientském počítači se systémem Windows, u kterého dojde k chybě nebo který
vykazuje neobvyklé chování. Tento příkaz spustíte, poté co zavoláte na technickou podporu, jejíž pracovníci vás
požádají o ID události klienta, u kterého došlo k chybě.
Chcete-li zjistit ID události, klikněte na možnost Monitory > Stav příkazu > Podrobnosti.
Tento příkaz by se neměl používat v případě, že společnost uplatňuje omezující zásady ochrany dat.
Povolení serveru pro správu odesílat společnosti Symantec informace o klientech, u kterých došlo k chybě

Funkce aplikace Symantec Endpoint Protection založené na platformě (verze 12.1.x až 14.x)

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole
V klientských počítačích můžete kdykoliv ručně spouštět příkazy, například spuštění nebo zrušení prověřování.
U spravovaných klientů mají příkazy, které spustíte ze serveru pro správu, přednost před příkazy spuštěnými uživatelem.
Pořadí zpracování příkazů v klientském počítači se příkaz od příkazu liší. Příkazy se bez ohledu na to, odkud jsou
spuštěny, zpracovávají stejným způsobem. 

Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Tyto příkazy lze spouštět z následujících umístění:
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• stránka Klienti,
• protokol Stav počítače. Můžete spustit položku Zrušit všechna prověřování a příkazy Zahájit analýzu

odstraňování výkonu ze samotného protokolu Stav počítače.
• Protokol Rizika. Můžete spustit příkaz Odstranit z karantény ze samotného protokolu Riziko.

Postup odstranění položek v karanténě z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Po zahájení můžete prověřování také okamžitě zrušit.

1. Chcete-li spustit příkazy v klientském počítači ze stránky Klienti,, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

2. Proveďte jednu z následujících akcí pro skupiny nebo počítače:

• V levém podokně klikněte pravým tlačítkem na skupinu a potom klikněte na položku Spustit příkaz na skupinu >
příkaz.

• Klikněte na kartě Klienti pravým tlačítkem na počítače a potom klikněte na položku Spustit příkaz v počítačích >
příkaz.

3. Ve zprávě, která se zobrazí, klikněte na tlačítko Ano.

4. Chcete-li spustit příkaz z protokolu Stav počítače, klikněte na tlačítko Monitory > Protokoly > typ protokolu Stav
počítače a potom klikněte na tlačítko Zobrazit protokol.

5. V seznamu Příkaz vyberte příkaz, vyberte počítače a potom klikněte na možnost Spustit.

NOTE

Probíhající naplánované prověřování nebo prověřování, které jste spustili můžete zrušit kliknutím na tlačítko
Zrušit všechna prověřování v seznamu příkazů.

6. Klepněte na položku Monitory.

7. Na kartě Stav příkazu vyberte ze seznamu příkaz a klepněte na tlačítko Podrobnosti.

NOTE

Probíhající prověřování můžete rovněž zrušit kliknutím na ikonu Zrušit prověřování ve sloupci Příkaz
příkazu k prověřování.

Zajištění, aby se klient nerestartoval
Pomocí následujícího postupu můžete zajistit, že se žádný z klientských počítačů Symantec Endpoint Protection
nerestartuje. Tuto hodnotu můžete nastavit například u serverů, které využívají klienty Symantec Endpoint Protection.
Nastavením tohoto klíče registru zajistíte, že pokud správce odešle z konzoly jeho skupině příkaz k restartu, server se
nerestartuje.

Postup zajištění, aby se klient nerestartoval
1. Na klientském počítači otevřete editor registru.

2. Přejděte do umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC.

3. Přidejte do registru následující řádek:
DisableRebootCommand   REG_DWORD   1

Přepínání klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem
Klienty systému Windows přidávejte pro uživatelský či počítačový režim podle toho, jak chcete používat zásady pro klienty
ve skupinách. Pro uživatele nebo počítače přidané do skupiny se použijí zásady přiřazené skupině.
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Když přidáváte klienta, standardně se nastaví na počítačový režim, který má přednost před uživatelským režimem.
Společnost Symantec doporučuje využívat počítačový režim. Klienti systému Linux a Mac se instalují pouze
v počítačovém režimu.

Režim Popis

Režim počítače Klientské počítače obdrží zásady ze skupiny, do které patří počítač. Klient chrání počítač se stejnými zásadami bez
ohledu na to, který klient je k počítači přihlášen. Zásada se řídí skupinou, ve které je počítač. Výchozím nastavením
je režim počítače. Mnoho organizací konfiguruje většinu klientů v počítačovém režimu. V závislosti na prostředí sítě
můžete nastavit některé klienty se zvláštními požadavky v uživatelských režimech.
Nelze přepínat z uživatelského režimu na počítačový režim, pokud je již název počítače v jiné skupině. Přepnutí do
počítačového režimu odstraní uživatelské jméno klienta ze skupiny a přidá název počítače klienta do skupiny.
Klienti, které přidáte v počítačovém režimu, mohou být povoleni jako nespravované detektory a používáni ke
zjišťování neoprávněných zařízení.
Konfigurace klienta pro rozpoznávání nespravovaných zařízení

Režim uživatele Klientské počítače obdrží zásady ze skupiny, do které patří uživatel. Zásady se mění podle toho, kdo je na klientovi
přihlášen jako uživatel. Zásada se řídí uživatelem.
Pokud importujete svoji stávající strukturu skupiny do produktu Symantec Endpoint Protection Manager z
adresářových serverů LDAP nebo Microsoft Active Directory za účelem organizace klientů podle uživatelů, použijte
uživatelský režim.
Nelze přepínat z počítačového na uživatelský režim, pokud jsou přihlašovací jméno uživatele a název počítače již v
nějaké skupině. Přepnutí do uživatelského režimu odstraní název počítače klienta ze skupiny. Poté je přidáno jméno
uživatele klienta do skupiny.
Import stávajících skupin a počítačů ze služby Active Directory nebo serveru LDAP

Při zavádění instalačního balíčku klienta určíte skupinu, do které klient patří. Klienty je možné nakonfigurovat na
spouštění buď v uživatelském nebo počítačovém režimu. Pokud je klient později odstraněn nebo odpojen a poté znovu
přidán a připojen, vrátí se do původní skupiny. Nicméně, klienta můžete konfigurovat tak, aby zůstal ve skupině, do níž byl
naposledy přesunut v uživatelském nebo počítačovém režimu. Nový uživatel se například může přihlásit ke klientovi, který
je konfigurován v uživatelském režimu. Klient pak zůstane ve skupině, v níž byl předchozí uživatel.

Tato nastavení lze konfigurovat klepnutím na možnosti Klienti > Zásady a poté Nastavení komunikace.

Nastavení komunikace pro <group_name>

Přepnutí klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, ve které se uživatel nebo počítač nachází.

3. Na kartě Klienti klepněte pravým tlačítkem na počítač nebo název uživatele v tabulce a vyberte možnost Přepnout do
režimu počítače nebo Přepnout do režimu uživatele.

Tento režim je přepínací nastavení, proto je zobrazena vždy jedna, nebo druhá možnost. Informace v tabulce se
změní, aby odrážely nová nastavení.

Konfigurace klienta pro rozpoznávání nespravovaných zařízení
Neoprávněná zařízení se mohou k síti připojovat mnoha způsoby, jako je fyzický přístup v konferenční místnosti nebo
neoprávněné bezdrátové přístupové body. Abyste mohli na každém místě vyžadovat dodržování zásad, musíte být
schopni rychle zjistit přítomnost nových zařízení v síti. Je třeba zjistit, zda jsou zařízení bezpečná. Kteréhokoli klienta
můžete povolit jako nespravovaný detektor pro detekci neznámých zařízení. Neznámá zařízení jsou nespravovaná
zařízení, na nichž neběží klientský software Symantec Endpoint Protection. Pokud je nespravovaným zařízením počítač,
můžete na něj instalovat klientský software Symantec Endpoint Protection.

Když se zařízení spustí, jeho operační systém odešle následující komunikaci na síť, aby ostatní počítače uvědomil o jeho
přítomnosti:
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• Komunikace protokolu ARP (Address Resolution Protocol) (ICMPv4)
• Komunikace protokolu NDP (Neighbor Discovery Protocol) (ICMPv6)

Protokol ICMPv6 je podporován od verze 14.2.

Klient povolený jako nespravovaný detektor tato paketová data shromažďuje a odesílá je na server pro správu. Server
pro správu z paketu získá adresu MAC a adresu IP zařízení. Server tuto adresu porovná se seznamem existujících adres
MAC a IP v databázi serveru. Pokud server odpovídající adresu nemůže najít, zaznamená zařízení jako nové. Poté se
můžete rozhodnout, zda je zařízení bezpečné. Jelikož klient pouze přenáší informace, nevyžaduje dodatečné zdroje.

Nespravovaný detektor lze nakonfigurovat tak, aby ignoroval určitá zařízení, jako například tiskárna. Lze také nastavit
upozornění e-mailem pro případy, kdy nespravovaný detektor zjistí neznámé zařízení.

Klienta nakonfigurujete jako nespravovaný detektor provedením tohoto postupu:

• Povolte ochranu před síťovými hrozbami.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

• Přepněte klienta do režimu počítače.
Přepínání klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem

• Nainstalujte klienta na počítač, který je neustále v provozu.

Od verze 14.3 RU1 je povolení klienta se systémem Linux jako nespravovaného detektoru zastaralé.

Postup konfigurace nespravovaného detektoru:

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.
2. V části Klienti vyberte skupinu obsahující klienta, kterého chcete povolit jako nespravovaného detektora.
3. Na kartě Klienti klepněte pravým tlačítkem myši na klienta, který má být nespravovaným detektorem, a klepněte na

možnost Povolit jako nespravovaný detektor.
4. Chcete-li vyloučit jedno nebo více zařízení ze zjišťování nespravovaným detektorem, klepněte na položku

Konfigurovat nespravovaný detektor.
5. V dialogovém okně Výjimky nespravovaného detektoru pro název klienta klikněte na tlačítko Přidat.
6. V dialogovém okně Přidat výjimku nespravovaného detektoru klepněte na jednu z následujících možností:

– Vyloučit zjištění rozsahu adres IP a zadejte rozmezí adres IP pro několik zařízení.
– Vyloučit zjištění adresy MAC a zadejte adresu MAC zařízení.

7. Klikněte na možnost OK > OK.
8. Chcete-li zobrazit seznam neautorizovaných zařízení, která zjistí klient, klikněte v konzoli na možnost Domů.
9. Na Domovské stránce v části Stav zabezpečení klepněte na možnost Další podrobnosti.
10. V dialogovém okně Podrobnosti výpisu stavu zabezpečení přejděte na tabulku Neznámá selhání zařízení.
11. Zavřete dialogové okno.

Pokud chcete vidět, zda byly zjištěni nespravovaní klienti:

1. Přejděte na stránku Domů a v oblasti Stav zabezpečení klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.
2. Po zobrazení okna Podrobnosti výpisu stavu zabezpečení klikněte na možnost Selhání neznámých zařízení.

Celkový počet detekovaných neznámých zařízení zobrazuje počet nespravovaných zařízení. To zahrnuje
přístupové body, směrovače, přepínače a další zařízení kromě počítačů.

3. Pokud chcete odfiltrovat irelevantní zařízení, otevřete stránku Klienti a klikněte pravým tlačítkem na nespravovaný
detektor.

4. Klikněte na možnost Konfigurovat nespravovaný detektor a přidejte adresu IP nebo Mac zařízení, která chcete
filtrovat.

Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection heslem
Zabezpečení podniku lze zvýšit pomocí ochrany heslem, které bude klientský počítač požadovat vždy, když uživatelé
provádí určité úlohy.
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Zadání hesla může být požadováno při těchto akcích prováděných uživatelem:

• otevření uživatelského rozhraní klienta,
• zastavení klientské služby,
• odinstalování klienta.

NOTE

Tato možnost funguje pouze v klientovi systému Windows.
• import a export nastavení komunikace klienta.

Zabránění a povolení uživatelům měnit uživatelské rozhraní klienta

Ochrana klienta heslem
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete nastavit zabezpečení heslem.

3. Na kartě Zásady klikněte v části Zásady a nastavení nezávislá na umístění na možnost Heslo.

Starší verze aplikace Symantec Endpoint Protection mohou obsahovat některé možnosti, které mají jiný název, ale
i tak můžete chránit klienta heslem z karty Zásady.

4. V okně Nastavení hesla klienta zaškrtněte všechna nebo některá políčka.

Pokud jsou políčka zobrazena šedě, převede tato skupina zásady z nadřazené skupiny. Než budete moci pokračovat,
je nutné buď upravit zásadu v nadřazené skupině, nebo u této skupiny zakázat převádění.

Zakázání převádění u skupiny

5. Do polí Heslo a Potvrdit heslo napište stejné heslo.

Můžete vytvořit heslo o délce 6 až 256 znaků.

Pokud se zobrazí zpráva, že síla hesla není přijatelná, zvažte zvýšení síly hesla. Heslo však přesto bude možné uložit.

Pokud chcete upravit nastavení ochrany heslem pro podřízené skupiny, které nepřebírají svá nastavení z nadřízené
skupiny, označte možnost Použít nastavení hesla na nepřevzaté podskupiny. Toto nastavení se použije pouze pro
nadřazenou skupinu.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Zabránění a povolení uživatelům měnit uživatelské rozhraní klienta
Co mohou uživatelé v uživatelském rozhraní klienta měnit?

Vy jako správce nastavujete úroveň uživatelské kontroly a určujete, zda může uživatel provádět změny v klientovi.
Například můžete zabránit uživateli v otevření uživatelského rozhraní klienta nebo ikony oznamovací oblasti. Funkce
uživatelského rozhraní, které spravujete pro uživatele, se označují jako spravovaná nastavení. Uživatelé nemají přístup ke
všem funkcím klienta, například k ochraně heslem.

Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection heslem

Jak lze konfigurovat nastavení uživatelského rozhraní?

Pokud provedete některý z následujících úkolů, můžete konfigurovat nastavení uživatelského rozhraní na
klientovi:

• Nastavte úroveň uživatelského řízení klienta na serverové řízení.
• Nastavte úroveň uživatelského řízení klienta na smíšené řízení a nadřazenou funkci na kartě Nastavení řízení klienta/

serveru na možnost Server.
Můžete například nastavit možnost Zobrazit/skrýt ikonu na hlavním panelu na možnost Klient. Ikona na hlavním
panelu bude zobrazovat v klientském počítači a uživatel bude moci rozhodnout, zda ji chce skrýt nebo zobrazit.
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Nastavíte-li možnost Zobrazit/skrýt ikonu na hlavním panelu na možnost Server, volíte zobrazení či skrytí ikony
v klientském počítači vy.

NOTE

Většina z těchto nastaveních platí pouze pro klienty systému Windows. Je možné konfigurovat několik možností
na klientovi systému Mac pouze v řízení serveru.

1. Chcete-li nakonfigurovat nastavení uživatelského rozhraní ve smíšeném řízení, klikněte na kartu Klienti > Zásady.

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

2. V dialogovém okně Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta pro název umístění klikněte na možnost
Vlastní vedle položky Smíšené řízení.

3. V dialogovém okně Nastavení uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou na kartě Nastavení řízení
klienta/serveru proveďte jednu z následujících akcí:

• Uzamkněte možnost, chcete-li ji konfigurovat pouze prostřednictvím serveru. U možností, které chcete uzamknout,
klepněte na možnost Server.
Nastavení ochrany před viry a spywarem, pro které zde zvolíte možnost Server, potlačí nastavení v klientském
počítači.

• Odemkněte možnost, chcete-li, aby ji mohl konfigurovat uživatel. U možností, které chcete odemknout, klepněte
na možnost Klient. Klient bude standardně vybrán pro všechna nastavení, kromě nastavení ochrany před viry a
spywarem.

4. Chcete-li konfigurovat některé možnosti, pro které jste nastavili možnost Server, klikněte na položku Nastavení
uživatelského rozhraní klienta:

Chcete-li získat informace o tom, jak lze prostřednictvím konzole konfigurovat zbývající možnosti, pro které jste
nastavili možnost Server, klikněte na položku Nápověda. Chcete-li například povolit nastavení brány firewall,
nakonfigurujte tuto možnost v zásadách brány firewall.

Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla

Povolení prevence narušení sítě nebo prevence narušení prohlížeče

5. Na kartě Nastavení uživatelského rozhraní klienta zaškrtněte možnosti, které mají být v klientském počítači
dostupné.

6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. Chcete-li nakonfigurovat nastavení uživatelského rozhraní v serverovém řízení, změňte úroveň uživatelského řízení na
serverové řízení.

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

9. V dialogovém okně Nastavení uživatelského rozhraní klienta zaškrtněte možnosti, které se mají v klientovi objevit.

10. Klikněte na tlačítko OK.

11. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení

Sběr informací o uživateli
Uživatele můžete vyzvat, aby o sobě na klientských počítačích napsali informace během procesu instalace klientského
softwaru nebo během aktualizací zásad. Můžete shromažďovat informace jako mobilní telefonní čísla, názvy pracovních
pozic a e-mailové adresy zaměstnanců. Po shromáždění informací je třeba je uchovávat a aktualizovat ručně.
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NOTE

Poté co poprvé povolíte zobrazení zprávy na klientském počítači a uživatel zadá požadované informace, se
zprávu už znovu nezobrazí. Také pokud upravíte některá pole nebo zprávu zakážete a znovu povolíte, klient tuto
novou zprávu nezobrazí. Uživatel však může informace upravit kdykoli a server pro správu tyto údaje získá.

Správa instalačních balíčků klienta

Shromáždění uživatelských informací
1. V konzole klikněte na položku Správce a poté na položku Instalovat balíčky.

2. Na panelu Instalovat balíky kliknět ena Klientem instalované balíky.

3. V části Úlohy klepněte na položku Nastavit soubor uživatelských informací.

4. V dialogovém okně Nastavit soubor uživatelských informací vyberte možnost Sesbírat uživatelské informace.

5. Do pole Místní zpráva zadejte zprávu, která se zobrazí uživatelům při výzvě k poskytnutí informací.

6. Chcete-li, aby měl uživatel možnost odložit sběr informací o uživateli, vyberte položku Povolit možnost Upozornit
později a nastavte čas v minutách.

7. V části Vyberte pole, která se zobrazí uživateli k poskytnutí vstupu vyberte typ informací, které se mají
shromažďovat, a klepněte na tlačítko Přidat.

Můžete vybrat jedno nebo více polí současně při přidržení klávesy Shift nebo Ctrl.

8. Ve sloupci Volitelné označte zaškrtávací políčko u polí, které chcete definovat jako volitelné při vyplňování.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Správa vzdálených klientů
Součástí sítě mohou být i klientské počítače, které se k ní připojují z jiných umístění. Správa těchto klientů probíhá
odlišným způsobem než v případě klientských počítačů připojených pouze uvnitř sítě. Může být zapotřebí spravovat
klienty připojené vždy vzdáleně prostřednictvím sítě VPN nebo klientské počítače zaměstnanců na cestách, které se
připojují z různých umístění. Může také nastat potřeba správy zabezpečení některých počítačů, které není možné žádným
způsobem spravovat. Například můžete zákazníkům, smluvním dodavatelům nebo obchodním partnerům umožnit
omezený přístup do podnikové sítě. Někteří zaměstnanci se mohou do vaší sítě připojovat z vlastních počítačů a způsob
jejich správy se může lišit od ostatních.

Ve všech těchto případech je třeba počítat se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Připojení nebo klientské počítače
mohou být nedostatečně zabezpečené a nad některými klienty nemusíte mít dostatečnou kontrolu. Ke snížení celkové
zranitelnosti sítě vůči těmto hrozbám je vhodné určit odlišný způsob vzdáleného přístupu těchto klientů k vaší síti. Poté
můžete podle vlastního uvážení použít přísnější zásady zabezpečení.

Kvůli představovanému bezpečnostnímu riziku můžete ke správě připojení těchto klientů k vaší síti využít funkci sledování
umístění aplikace Symantec Endpoint Protection.

U klientů představujících zvýšené riziko pro vaši síť můžete podle jejich umístění použít různé zásady. Umístění je v
aplikaci Symantec Endpoint Protection zastoupeno typem připojení, které počítač k připojení k vaší síti používá. Součástí
umístění může být také informace o tom, zda se počítač nachází uvnitř nebo mimo firemní síť.

Umístění je definováno pro skupinu klientů. Potom můžete ke každému umístění přiřadit různé zásady. Některá nastavení
zabezpečení lze přiřadit celé skupině bez ohledu na umístění. Některá nastavení se v závislosti na umístění liší.
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Table 61: Správa vzdálených klientů

Úloha Popis

Vytvoření skupin v
závislosti na vyhodnocení
bezpečnostního rizika

Správa skupin klientů

Vytvoření umístění v rámci
skupin vzdálených klientů

Správa umístění pro vzdálené klienty

Konfigurace nastavení
komunikace pro umístění

Konfigurace nastavení komunikace pro umístění

Posílení zásad zabezpečení Posílení zásad zabezpečení pro vzdálené klienty
Zapnutí upozornění klientů Zapnutí oznámení pro vzdálené klienty
Přizpůsobení nastavení
správy protokolů klientů

Přizpůsobte nastavení protokolů pro vzdálené klienty, zvláště pokud jsou klienti několik dní ve stavu
offline. Chcete-li snížit šířku pásma a zatížení serverů pro správu, proveďte následující změny:
• Nastavte klienty tak, aby neodesílali své protokoly na server pro správu.
• Nastavte klienty tak, aby odesílali pouze protokoly zabezpečení klienta.
• Nastavte filtrování událostí protokolů tak, aby byly odesílány pouze určité události.

Mezi doporučené události vhodné k odesílání patří aktualizace definice nebo selhání opravy
vedlejších efektů.

• Nastavte vyšší dobu uchovávání protokolů.
Díky delší době uchovávání protokolů můžete kontrolovat více dat z oblasti událostí virů a spywaru.

Sledování vzdálených
klientů

O sledování vzdálených klientů ze serveru pro správu
Sledování roamingových klientů Symantec Endpoint Protection z cloudové konzole

Správa umístění pro vzdálené klienty
Jakmile nastavíte skupiny, které potřebujete spravovat, můžete přidávat umístění. Každá skupina může mít různá
umístění, pokud to vaše strategie zabezpečení vyžaduje. V konzole Symantec Endpoint Protection Manager, můžete
nastavit podmínky, které spouštějí automatické přepínání zásad podle umístění. Sledování umístění automaticky použije
určenou zásadu zabezpečení v klientovi v závislosti na podmínkách pro umístění, které klient splňuje.

Podmínky umístění mohou být založeny na různých kritériích. Mezi tato kritéria patří adresy IP, typ síťového připojení,
možnost připojení klienta k serveru pro správu a další. Můžete povolit nebo blokovat připojení klientů podle určených
kritérií.

Umístění se použije pro skupinu, kterou jste vytvořili, nebo jakékoli podskupiny přejímající vlastnosti dané skupiny.
Nejvhodnější je vytvořit umístění, která může používat každý klient na úrovni skupiny Moje společnost. Potom vytvořte
umístění pro určitou skupinu na úrovni podskupin.

Čím menší je počet vytvořených skupin a umístění, tím bude jednodušší správa zásad a nastavení zabezpečení. Složitost
sítě a požadavků na zabezpečení však může vyžadovat více skupin a umístění. Množství vytvářených skupin a umístění
je určeno počtem různých nastavení zabezpečení, nastavením protokolů a nastavením komunikace a zásad, které chcete
použít.

Některé možnosti konfigurace, které budete chtít přizpůsobit pro vzdálené klienty, jsou nezávislé na umístění. Tyto
možnosti se přebírají od nadřazené skupiny nebo se nastavují zvlášť. Pokud vytvoříte jednu skupinu, která bude
obsahovat všechny vzdálené klienty, budou tato na umístění nezávislá nastavení pro klienty skupiny stejná.

Následující nastavení jsou nezávislá na umístění:
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• Vlastní signatury prevence narušení
• Nastavení uzamčení systému
• Nastavení sledování síťových aplikací
• Nastavení zásady obsahu aktualizace LiveUpdate
• Nastavení protokolu klienta
• Nastavení komunikace klienta/serveru
• Obecná nastavení týkající se zabezpečení včetně sledování umístění a ochrany před změnami

Chcete-li upravovat některá z těchto nastavení nezávislých na umístění, například způsob zpracování protokolů, musíte
vytvořit samostatné skupiny.

Některá nastavení jsou závislá na umístěních.

V běžné praxi byste neměli povolit uživatelům vypínat následující ochrany:

• Funkce Auto-Protect
• SONAR
• Ochrana před změnami
• vytvořená pravidla brány firewall.

Table 62: Úlohy sledování umístění, které můžete provést

Úlohy Popis

Plánovaná umístění Měli byste zvážit různé typy zásad zabezpečení, které jsou ve vašem prostředí zapotřebí a určit tak umístění,
která budete používat. Poté můžete určit podmínky použité k definici každého umístění. Doporučujeme
plánovat skupiny a umístění současně.
Správa skupin klientů
Některé užitečné příklady:
Nastavení podmínek sledování umístění (scénář 1)
Nastavení podmínek sledování umístění (scénář 2)

Povolit sledování
umístění

Chcete-li řídit zásady, které jsou přiřazeny ke kvótě klientů na umístění připojení klienta, můžete povolit
sledování umístění klienta.
Povolení sledování umístění pro klienta

Přidat umístění Můžete přidat umístění ke skupinám.
Přidání umístění do skupiny

Přiřadit výchozí
umístění

Každá skupina musí mít výchozí umístění. Když nainstalujete konzolu, existuje pouze jedno umístění
nazývané Výchozí. Pokud vytvoříte novou skupinu, je její výchozí umístění vždy Výchozí. Výchozí umístění
můžete změnit později po přidání dalších umístění.
Výchozí umístění se použije v některém z následujících případů:
• Pokud jedno z více umístění odpovídá kritériím umístění a poslední umístění jim neodpovídá.
• Pokud používáte sledování umístění a žádná umístění neodpovídají kritériím.
• Pokud je umístění přejmenováno nebo změněno v zásadě. Klient se po obdržení nové zásady navrátí

k výchozímu umístění.
Změna výchozího umístění

Konfigurace
nastavení
komunikace pro
umístění

Můžete také nakonfigurovat nastavení komunikace mezi serverem pro správu a klientem na základě umístění.
Konfigurace nastavení komunikace pro umístění

Podívejte se na článek Doporučené postupy pro Symantec Endpoint Protection zjišťování polohy.

Správa vzdálených klientů

 210

http://entced.symantec.com/entt?product=SEP&version=12.1&language=english&module=doc&error=bp_loc_aware


 

Povolení sledování umístění pro klienta
Chcete-li zadat zásady, které jsou přiřazeny ke kvótě klienta na umístění připojení klienta, můžete povolit sledování
umístění klienta.

Pokud zaškrtnete možnost Zapamatovat si poslední umístění, má klient přiřazeny zásady z posledního použitého
umístění, když se připojí k síti. Je-li sledování umístění povoleno, pak se po několika sekundách klient automaticky
přepne do odpovídajícího umístění. Zásada spojená s konkrétním umístěním určí klientovo síťové připojení. Je-li
sledování umístění zakázáno, může klient ručně přepínat mezi libovolnými umístěními, i když je pro klienta nastaveno
ovládání serveru. Je-li povoleno umístění pro karanténu, může klient po několika sekundách přepnout na zásadu
karantény.

Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Zapamatovat si poslední umístění, má klient přiřazeny zásady z výchozího umístění,
když se připojí k síti. Klient se nemůže připojit k naposledy použitému umístění. Je-li sledování umístění povoleno, pak se
po několika sekundách klient automaticky přepne do odpovídajícího umístění. Zásada spojená s konkrétním umístěním
určí klientovo síťové připojení. Je-li sledování umístění zakázáno, může uživatel ručně přepínat mezi libovolnými
umístěními, i když je pro klienta nastaveno ovládání serveru. Je-li povoleno umístění pro karanténu, může klient po
několika sekundách přepnout na zásadu karantény.

Chcete-li povolit sledování umístění pro klienta
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete implementovat automatické přepínání umístění.

3. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

4. Na kartě Zásady a nastavení nezávislá na umístění klikněte na položku Obecná nastavení.

5. V dialogovém okně Obecná nastavení na kartě Obecná nastavení v části Nastavení umístění zaškrtněte položku
Zapamatovat poslední umístění.

Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Klient je na začátku přiřazen k zásadě spojené s umístěním, z
něhož se naposledy připojil k síti.

6. Zaškrtněte políčko Povolit sledování umístění.

Ve výchozím nastavení je sledování umístění povoleno. Klient je automaticky přiřazen k zásadě spojené s umístěním,
z něhož se uživatel pokouší připojit k síti.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Správa umístění pro vzdálené klienty

Přidání umístění do skupiny

Přidání umístění do skupiny
Když přidáváte umístění do skupiny, zadáváte podmínky, které povedou k tomu, že se klienti ve skupině přepnou na
dané umístění. Sledování umístění je účinné pouze tehdy, použijete-li současně vhodné zásady a nastavení pro každé
umístění.

Přidání umístění do skupiny
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, u níž chcete přidat umístění.

3. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

Umístění můžete přidávat pouze skupinám, které nepřebírají zásady od nadřazené skupiny.

Můžete také klepnout na možnost Přidat umístění a spustit Průvodce přidáním umístění.
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4. Na stránce Klient v části Úlohy klikněte na položku Spravovat umístění.

5. V dialogovém okně Správa umístění v části Umístění klepněte na tlačítko Přidat.

6. V dialogovém okně Přidat umístění zadejte název a popis nového umístění a potom klikněte na tlačítko OK.

7. Vpravo od pole Přepnout na toto umístění klepněte na možnost Přidat.

8. V seznamu Typ zvolte podmínku a poté zvolte vhodnou definici podmínky.

Klientský počítač se přepne na umístění, pokud je v počítači zadaná podmínka splněna.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Chcete-li přidat další podmínky, klepněte na možnost Přidat a poté zvolte možnost Kritéria s relací AND nebo
Kritéria s relací OR.

11. Opakujte kroky V seznamu Typ zvolte podmínku a poté zvolte vhodnou definici podmínky. Klientský počítač se přepne
na umístění, pokud je v počítači zadaná podmínka splněna. až po Klikněte na tlačítko OK.

12. Klikněte na tlačítko OK.

Správa skupin klientů

Posílení zásad zabezpečení pro vzdálené klienty

Změna výchozího umístění
Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager instalována poprvé, existuje pouze jedno umístění – Výchozí.
V tom okamžiku je výchozím umístěním všech skupin umístění Výchozí. Každá skupina musí mít výchozí umístění. Když
vytvoříte novou skupinu, konzola aplikace Symantec Endpoint Protection Manager automaticky použije jako výchozí
umístění Výchozí.

Jako výchozí umístění skupiny můžete po přidání dalších umístění určit jiné umístění. Můžete si jako výchozí umístění
vybrat umístění Doma nebo Cesta.

Výchozí umístění skupiny se použije v některém z následujících případů:

• Pokud jedno z více umístění odpovídá kritériím umístění a poslední umístění jim neodpovídá.
• Pokud používáte sledování umístění a žádná umístění neodpovídají kritériím.
• Pokud je umístění přejmenováno nebo změněno v zásadě. Klient se po obdržení nové zásady navrátí k výchozímu

umístění.

Změna výchozího umístění
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti klikněte v části Klienti na skupinu, které chcete přiřadit jiné výchozí umístění.

3. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

4. V části Úlohy klikněte na tlačítko Správa umístění.

5. V dialogovém okně Správa umístění vyberte to umístění v části Umístění, které chcete nastavit jako výchozí.

6. V části Popis zaškrtněte možnost Nastavit toto umístění jako výchozí v případě konfliktu.

Výchozí umístění bude výchozím, dokud skupině nepřiřadíte jiné výchozí umístění.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Správa umístění pro vzdálené klienty
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Nastavení podmínek Scénáře jedna sledování umístění
Pokud máte vzdálené klienty, je v nejjednodušším případě běžnou praxí použít skupinu Moje společnost a tři umístění.
Toto je Scénář jedna.

V rámci správy zabezpečení klientů v tomto scénáři můžete pod skupinou Moje společnost vytvořit k použití tyto
lokace:

• Kancelářští klienti, kteří se přihlašují v kanceláři.
• Vzdálení klienti, kteří se přihlašují k podnikové síti vzdáleně přes VPN.
• Vzdálení klienti, kteří se přihlašují k internetu vzdáleně, ale ne přes VPN.

Jelikož je vzdálené umístění bez připojení k síti VPN nejméně bezpečné, je chráněno nejpřísnějšími zásadami. Je vhodné
toto umístění vždy nastavit jako výchozí umístění.

NOTE

Pokud vypnete dědění skupiny Moje společnost a potom přidáváte skupiny, nezdědí přidané skupiny umístění,
která jste nastavili pro skupinu Moje společnost.
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Pro Scénář jedna jsou nejvhodnější tyto návrhy.

1. Chcete-li nastavit umístění kanceláře pro klienty umístěné v kanceláři, vyberte na stránce Klienti skupinu, pro kterou
chcete přidat umístění.

2. Na kartě Zásady v části Úlohy klikněte na tlačítko Přidat umístění.

3. V Průvodci přidáváním umístění klikněte na tlačítko Další.

4. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko Další.

5. Ze seznamu vyberte položku Klient se smí připojit k serveru pro správu, a potom klikněte na tlačítko Další.

6. Klikněte na tlačítko Dokončit a poté na tlačítko OK.

7. V části Úlohy klikněte na možnost Spravovat umístění a vyberte umístění, které jste vytvořili.

8. Klikněte na tlačítko Přidat, a potom zvolte položku Kritéria se vztahem AND.

9. V dialogu Určit kritéria umístění vyberte ze seznamu Typ položku Typ připojení k síti.

10. Klikněte na položku Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže.

11. Ze seznamu dole vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klikněte na tlačítko OK.

12. Kliknutím na tlačítko OK ukončíte dialog Správa umístění.

13. Chcete-li nastavit vzdálené umístění pro klienty, kteří se přihlašují pomocí sítě VPN, vyberte na stránce Klienti
skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.

14. Na kartě Zásady v části Úlohy klikněte na tlačítko Přidat umístění.

15. V Průvodci přidáváním umístění klikněte na tlačítko Další.

16. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko Další.

17. V seznamu vyberte položku Typ připojení k síti.

18. Ze seznamu Typ připojení vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klepněte na tlačítko
Další.

19. Klikněte na tlačítko Dokončit.

20. Klikněte na tlačítko OK.

21. Chcete-li nastavit vzdálené umístění pro klienty, kteří se nepřihlašují pomocí sítě VPN, vyberte na stránce Klienti
skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.

22. Na kartě Zásady v části Úlohy klikněte na tlačítko Přidat umístění.

23. V Průvodci přidáváním umístění klikněte na tlačítko Další.

24. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko Další.

25. V seznamu ponechte možnost Žádná specifická podmínka, a potom klikněte na tlačítko Další.

Použitím tohoto nastavení se tyto zásady umístění, které jsou nejpřísnější a nejzabezpečenější, použijí jako výchozí
zásady umístění.

26. Klikněte na tlačítko Dokončit a poté na tlačítko OK.

Nastavení podmínek sledování umístění (scénář 2)

Správa vzdálených klientů
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Nastavení podmínek Scénáře dva sledování umístění
Ve Scénáři dva použijete dvě stejná umístění, jak je dáno ve Scénáři jedna a dvě kancelářská umístění, celkem budou
tedy čtyři.

Přidejte následující kancelářská umístění:

• Klienti v kanceláři, kteří se přihlašují přes připojení Ethernet.
• Klienti v kanceláři, kteří se přihlašují přes bezdrátové připojení.

Ponechat všechny klienty pod výchozím režimem řízení serveru správu zjednoduší. Jestli chcete jednotlivou kontrolu
nad tím, co uživatelé mohou a nemohou dělat, může zkušený správce použít smíšené řízení. Nastavení smíšeného
řízení dávají koncovému uživateli jistou kontrolu nad nastaveními zabezpečení, pokud je to ale nutné, můžete jejich
změny přepsat. Řízení klienta dovoluje uživatelům širší záběr v tom, co mohou dělat, a tak představuje větší riziko pro
zabezpečení sítě.

Společnost Symantec doporučuje, abyste řízení klienta používali jen v následujících situacích:

• Pokud vaši uživatelé mají povědomí o počítačové bezpečnosti.
• Pokud máte závažný důvod ho použít.

NOTE

V kanceláři můžete mít klienty, kteří používají připojení Ethernet, a jiné, kteří zase používají bezdrátové
připojení. Z toho důvodu nastavíte poslední podmínku v postupu pro bezdrátové klienty v kanceláři. Tato
podmínka vám umožní vytvořit pravidlo zásady brány firewall pro umístění se sítí Ethernet, které zablokuje
všechen bezdrátový provoz, pokud se používají zároveň oba druhy připojení.

Nastavit kancelářské umístění pro klienty, kteří se přihlašují přes síť Ethernet

1. Na stránce Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
2. V části Úlohy klikněte na možnost Přidat umístění.
3. V Průvodci přidáváním umístění klikněte na tlačítko Další.
4. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko Další.
5. Ze seznamu vyberte položku Klient se smí připojit k serveru pro správu, a potom klepněte na tlačítko Další.
6. Klikněte na tlačítko Dokončit.
7. Klikněte na tlačítko OK.
8. V části Úlohy klikněte na možnost Spravovat umístění a vyberte umístění, které jste vytvořili.
9. Vedle položky Přepnout na toto umístění když klepněte na tlačítko Přidat a vyberte Kritéria se vztahem AND.
10. V dialogu Určit kritéria umístění vyberte ze seznamu Typ položku Typ připojení k síti.
11. Klikněte na položku Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže.
12. Ze seznamu dole vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klikněte na tlačítko OK.
13. Klepněte na tlačítko Přidat, a potom zvolte položku Kritéria se vztahem AND.
14. V dialogu Určit kritéria umístění vyberte ze seznamu Typ položku Typ připojení k síti.
15. Klepněte na položku Jestliže klientský počítač používá síťové připojení uvedené níže.
16. V seznamu dole vyberte položku Ethernet, a potom klepněte na položku OK.
17. Klepnutím na tlačítko OK ukončíte dialog Správa umístění.

Jak nastavit kancelářské umístění pro klienty, kteří se přihlašují přes bezdrátové připojení

1. Na stránce Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete přidat umístění.
2. V části Úlohy klikněte na možnost Přidat umístění.
3. V Průvodci přidáváním umístění klikněte na tlačítko Další.
4. Zadejte název umístění, volitelně přidejte i jeho popis, a potom klikněte na tlačítko Další.
5. Ze seznamu vyberte položku Klient se smí připojit k serveru pro správu, a potom klepněte na tlačítko Další.
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6. Klikněte na tlačítko Dokončit.
7. Klikněte na tlačítko OK.
8. V části Úlohy klepněte na tlačítko Správa umístění a vyberte umístění, které jste vytvořili.
9. Vedle položky Přepnout na toto umístění když klepněte na tlačítko Přidat a poté na položku Kritéria se vztahem

AND.
10. V dialogu Určit kritéria umístění vyberte ze seznamu Typ položku Typ připojení k síti.
11. Klikněte na položku Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže.
12. Ze seznamu dole vyberte název klienta VPN, který používá vaše organizace, a potom klikněte na tlačítko OK.
13. Klikněte na tlačítko Přidat, a potom zvolte položku Kritéria se vztahem AND.
14. V dialogu Určit kritéria umístění vyberte ze seznamu Typ položku Typ připojení k síti.
15. Klikněte na položku Jestliže klientský počítač nepoužívá síťové připojení uvedené níže.
16. V seznamu dole vyberte položku Ethernet, a potom klepněte na položku OK.
17. Klikněte na tlačítko Přidat, a potom zvolte položku Kritéria se vztahem AND.
18. V dialogu Určit kritéria umístění vyberte ze seznamu Typ položku Typ připojení k síti.
19. Klepněte na položku Jestliže klientský počítač používá síťové připojení uvedené níže.
20. V seznamu dole vyberte položku Bezdrátová síť, a potom klepněte na položku OK.
21. Kliknutím na tlačítko OK ukončíte dialog Správa umístění.

Nastavení podmínek sledování umístění (scénář 1)

Správa vzdálených klientů

Konfigurace nastavení komunikace pro umístění
Ve výchozím nastavení nastavíte komunikaci mezi serverem pro správu a klientem na úrovni skupiny. Tato nastavení
však můžete konfigurovat pro každé umístění ve skupině. Například můžete použít samostatný server pro správu pro
umístění, kde se klientské počítače přihlašují k síti VPN. Můžete minimalizovat počet klientů připojených k serveru pro
správu najednou tím, že pro každé umístění určíte jiný prezenční signál.

Pro umístění lze konfigurovat tato nastavení komunikace:

• Režim řízení, ve kterém je klient spuštěn.
• Seznam serverů pro správu, které klienti používají.
• Režim stahování, ve kterém je klient spuštěn.
• Zda se má vytvořit seznam všech aplikací spouštěných v klientech a odeslat na server pro správu.
• Interval prezenčního signálu, který klientské počítače používají ke stahování.
• Zda má server pro správu stahovat obsah z výchozího serveru pro správu nebo z poskytovatele aktualizací skupiny.

NOTE

V klientech Mac lze konfigurovat jen některá z těchto nastavení.

Konfigurace nastavení komunikace pro umístění
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1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti vyberte skupinu.

3. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení specifická pro umístění rozbalte u umístění položku Nastavení
specifická pro umístění.

4. Napravo od možnosti Nastavení komunikace klikněte na možnost Úlohy a potom zrušte zaškrtnutí možnosti Použití
nastavení komunikace skupiny.

5. Klepněte znovu na možnost Úlohy a potom klepněte na položku Upravit nastavení.

6. V dialogovém okně Nastavení komunikace pro název umístění můžete upravit nastavení výhradně pro určené
umístění.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Správa umístění pro vzdálené klienty

Správa skupin klientů

Posílení zásad zabezpečení pro vzdálené klienty
Při spravování vzdálených uživatelů obvykle můžete zvolit jeden z následujících přístupů:

• Ponecháte platné výchozí zásady a neomezíte tak vzdálené uživatele v tom, jak mohou využívat svůj počítač.
• Posílíte výchozí zásady zabezpečení, abyste zajistili vyšší ochranu sítě, i za cenu toho, že tím omezíte vzdálené

uživatele v tom, jak mohou využívat svůj počítač.

Ve většině případů je nejlepší postup posílit zásady zabezpečení pro vzdálené klienty.

Zásady mohou být vytvořeny jako sdílené nebo nesdílené a lze je přiřadit ke skupinám nebo umístěním. Sdílená zásada
se vztahuje na jakoukoli skupinu a umístění a lze ji převzít. Nesdílená zásada se vztahuje pouze na určité umístění
ve skupině. Obvykle je nejvhodnější vytvářet sdílené zásady, protože to usnadňuje změnu zásad ve více skupinách a
umístěních. Pokud však potřebujete zvláštní zásady vztahující se na umístění, budete je muset vytvořit jako nesdílené
zásady nebo je převést na nesdílené zásady.

Správa vzdálených klientů

Nejvhodnější postupy nastavení zásad brány firewall ve vzdálených klientech
Nejvhodnější postupy nastavení zásad brány firewall popisuje scénáře a osvědčená doporučení.
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Table 63: Nejvhodnější postupy nastavení zásad brány firewall

Scénář Doporučení

Vzdálené umístění, kde se uživatel
přihlašuje bez sítě VPN

• Přiřaďte zásady nejvyššího zabezpečení klientům, kteří se přihlašují vzdáleně pomocí sítě
VPN.

• Povolit ochranu NetBIOS.

Note: Nepovolujte ochranu NetBIOS pro umístění, kde se vzdálený klient přihlašuje k
podnikové síti pomocí VPN. Toto pravidlo se hodí, jen když jsou vzdálení klienti připojení k
internetu a ne k podnikové sítí.

• Kvůli vyššímu zabezpečení blokuje veškerý místní provoz TCP na portech NetBIOS 135, 139
a 445.

Vzdálené umístění, kde se uživatel
přihlašuje přes síť VPN

• Všechna pravidla, která blokují provoz na všech adaptérech, nechte tak, jak jsou. Neměňte
tato pravidla.

• Pravidlo, které umožňuje provoz VPN na všech adaptérech, nechte tak, jak je. Neměňte toto
pravidlo.

• U všech pravidel, která používají akci Umožnit, změňte sloupec Adaptér z možnosti Všechny
adaptéry na název používaného adaptéru VPN.

• Povolte pravidlo, které blokuje všechen ostatní provoz.

Note: Pokud chcete zabránit možnosti děleného tunelování pomocí sítě VPN, je třeba provést
všechny tyto změny.

Kanceláře, kde se uživatelé
přihlašují přes Ethernet nebo
bezdrátová připojení

Použijte výchozí zásadu brány firewall. U bezdrátového připojení se přesvědčte, že je povoleno
pravidlo, které umožňuje bezdrátový protokol EAPOL. Síť 802.1x používá pro ověření připojení
protokol Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL).

Vytvoření zásady brány firewall

Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla

Zapnutí oznámení pro vzdálené klienty
Pro vaše vzdálené klienty, kteří nejsou přihlášení přes VPN, je nejvhodnější zapnout oznámení klienta pro tyto
situace:

• Zjištění narušení
Tato oznámení můžete zapnout pomocí serveru pro určité umístění, případně můžete vybrat možnost Smíšené
řízení v části Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta. Nastavení můžete upravit na kartě Nastavení
uživatelského rozhraní klienta.

• Viry a bezpečnostní rizika
Tato oznámení můžete zapnout v zásadě ochrany před viry a spywarem.

Zapnutí oznámení pomůže zajistit, aby si vzdálení uživatelé byli vědomí toho, že došlo k bezpečnostnímu problému.

Správa vzdálených klientů

O sledování vzdálených klientů ze serveru pro správu
Upozornění a protokoly jsou nezbytné pro zachování zabezpečeného prostředí. Ve všech případech je vhodné sledovat
vzdálené klienty stejným způsobem jako ostatní klienty. Vždy se snažte sledovat, zda jsou nástroje ochrany aktualizovány
a zda není síť momentálně napadena. Pokud bude síť napadena, musíte zjistit identitu útočníka a způsob napadení.

Pomocí nastavení na domovské stránce lze určit časové období, pro které aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager zobrazuje data. Podle výchozího nastavení představují data na domovské stránce pouze klienty, kteří se připojili
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během posledních 12 hodin. Pokud máte větší množství klientů, kteří jsou často ve stavu offline, je nelepším postupem
sledovat protokoly a hlášení. V protokolech a hlášeních lze nastavit filtr dat, aby zahrnoval klienty v režimu offline.

I když nastavíte omezení na některá data protokolů klientů, které mobilní klienti odesílají, můžete zkontrolovat následující
informace.

Table 64: Informace o sledování zabezpečení vzdáleného klienta

Displej Popis

Domů > Stav koncového bodu Obsahuje informaci o tom, zda je obsah aktuální nebo zda je vypnuta některá z ochran.
Můžete zkontrolovat následující podmínky stavu:
• Data a čísla verzí obsahu
• Připojení klienta
• Povolení a zakázání ochran
Klepnutím na možnost Podrobnosti zobrazíte stav u každého klienta.

Domů > Stav zabezpečení Obsahuje souhrnné informace o zabezpečení systému. Pokud chcete ověřit, zda je vaše síť cílem
útoku, nahlédněte do nabídky Shrnutí aktivity virů a rizik.
Klepnutím na možnost Podrobnosti zobrazíte stav jednotlivých ochranných technologií
zabezpečení.

Domů > Shrnutí aktivity virů a
rizik

Obsahuje informace o nalezených virech a rizicích a provedené akce, jako je např. vyčištění,
blokování nebo karanténa.

Monitory > Typ shrnutí >
Ochrana před síťovými
hrozbami

Obsahuje informace o typech útoků a jejich zdrojích.

Správa vzdálených klientů

Sledování roamingových klientů Symantec Endpoint Protection z cloudové konzole

Sledování roamingových klientů Symantec Endpoint Protection z cloudové
konzole
Roamingové klienty Symantec Endpoint Protection jsou klientské počítače, které se nepravidelně připojují k serveru pro
správu. Roamingové klienty přistupují k internetu na různých místech, jako jsou letiště, hotely nebo jiné společnosti, kde
platí vyšší rizika. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zajišťuje ochranu těchto klientských počítačů mimo síť
pomocí sledování umístění.

Ve verzi 14.1 a starších verzích odesílají roamingové klienty kritické události na server pro správu pouze tehdy, když
jsou připojené. Roamingoví klienti, kteří se nemohou připojit k serveru pro správu, od verze 14.2 automaticky odesílají
do cloudové konzole kritické události. Jakmile se roamingový klient k serveru pro správu znovu připojí, veškeré kritické
události bude odesílat na server pro správu. Klient již současně nebude považován za roamingového.

Použijte seznam kritických událostí k posílení zásad zabezpečení v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Předpokládejme například, že klient Zaměstnanec1 má vyšší počet útoků typu DoS, když se nachází v konkrétním hotelu.
Proto můžete vytvořit pro daný hotel umístění a povolit detekce útoků DoS v zásadách brány firewall.

Které kritické události cloudový portál zobrazuje?

O sledování vzdálených klientů ze serveru pro správu

Osvědčené postupy zjišťování polohy pro ochranu koncových bodů

Vyhledání roamingových klientů a kritických událostí

Chcete-li zjistit, které klienty používají roaming, vyhledejte následující položky:
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• Zjistěte, zda je zařízení připojeno přímo ke cloudové konzoli, nikoli k serveru pro správu.
• Umístění podle definice v zásadě sledování umístění aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
• Externí adresa IP klienta.

Vyhledání roamingových klientů a kritických událostí
1. V cloudové konzoli přejděte do na stránku Výstrahy a události.

2. Na kartě Události zabezpečení klikněte v části Typ připojení na možnost Cloud. Zobrazí se události, které klient
odesílá do cloudové konzole.

Chcete-li zobrazit události, které odesílá server pro správu, klikněte na možnost Symantec Endpoint Protection
Manager.

3. V části Závažnost klikněte na možnost Kritická.

Cloudová konzole filtruje a zobrazuje pouze kritické události zabezpečení, které roamingoví klienti zjistili.

4. Chcete-li vyhledat umístění a externí adresu IP, vyberte zařízení a vyhledejte položku Umístění zařízení.

Které kritické události cloudová konzole zobrazuje?

Roamingový klient odesílá do cloudové konzole následující události zabezpečení:

• události prověřování portů,
• falšování adres MAC,
• útoky DoS,
• události Canary,
• systém prevence narušení (IPS),
• klamavé chování,
• Omezení zneužití paměti
• soulad s integritou hostitele.

Roamingový klient odesílá do cloudové konzole následující události zabezpečení:

• Ochrana před viry
• SONAR

Správa účtů správce
Účty správce lze využít ke správě datových center Symantec Endpoint Protection Manager. Správci se přihlašují k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager za účelem změny nastavení zásad, správy skupin, spuštění zpráv a instalace
klientského softwaru, jakož i dalších správ zásad.

Výchozí účet je účet správce systému, který poskytuje přístup ke všem funkcím. Rovněž lze přidat více omezených účtů
pro správce, kteří provádějí podmnožinu úloh.

Pro malou společnost může stačit jeden správce a jedna doména. U velké společnosti s více umístěními a doménami
systému Windows budete pravděpodobně potřebovat více správců, z nichž někteří budou mít více přístupových oprávnění
než ostatní. Možná budete potřebovat přidat více domén do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Domény a účty správců a jejich hesla spravujete na stránce Správce.
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Table 65: Správa účtu

Úloha Popis

Určete, zda přidáte
více domén

Určete, zda přidáte domény.
Domény
Přidání domény
Přepnutí do aktuální domény

Přidat účty správce Přidat účty pro správce, kteří potřebují přístup ke konzoli Symantec Endpoint Protection Manager.
1. Přidejte typy účtů správce, které potřebujete, a úroveň přístupových práv.

Účty správce a přístupová práva
Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

2. Vyberte metodu ověření správce při přihlašování k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
(volitelné). Databáze Symantec Endpoint Protection Manager dle výchozího nastavení ověřuje přihlašovací
údaje správce.
Volba metody ověřování účtů správců

Odblokování a
zablokování účtu
správce

Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zablokuje správce, když uživatel učiní
příliš mnoho pokusů přihlášení se k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí účtu správce. Tato
nastavení lze konfigurovat za účelem zvýšení počtu pokusů nebo doby, kdy bude správce zablokován.
Pokud je správce od účtu odhlášen, musí po stanovenou dobu čekat, než se budou moci znovu přihlásit. Během
intervalu odhlášení nelze účet odemknout.
Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení

Změna nebo
resetování hesel

• Změňte heslo pro svůj účet nebo jiný účet správce.
Změna hesla účtu správce nebo výchozí databáze

• Resetujte ztracené heslo pomocí odkazu Zapomněli jste heslo, , který se zobrazí na přihlašovací
obrazovce serveru pro správu. Správce přijme e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz k aktivaci
dočasného hesla.
Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager
Zobrazení odkazu Zapomněli jste heslo?, aby správci mohli ztracená hesla resetovat

• Umožněte správcům ukládat svá uživatelská jména a hesla na přihlašovací obrazovce serveru pro správu.
Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na
přihlašovací obrazovce

• Můžete vynutit počet dní, po kterých platnost přihlašovacího hesla správce vyprší.
Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na
přihlašovací obrazovce

Konfigurace
možností přihlášení
pro aplikaci
Symantec Endpoint
Protection Manager

Můžete konfigurovat následující možnosti přihlášení pro každý typ správce:
• Zobrazit zprávu, kterou si správce přečte před přihlášením.

Zobrazení zprávy pro správce před přihlášením ke konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
• Povolit nebo zakázat přihlášení ke konzoli správce tak, aby se určití správci mohli či nemohli dálkově

přihlásit.
Udělení nebo blokování přístupu ke vzdáleným konzolám Symantec Endpoint Protection Manager

• Změna nastavení, jak dlouho může zůstat správce přihlášen na serveru pro správu.
Změna časové lhůty přihlášení ke konzole Symantec Endpoint Protection Manager

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Účty správce a přístupová práva
Po nainstalování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se vytvoří výchozí správce systému, admin. Účet
správce systému umožňuje správce přístup ke všem funkcím Symantec Endpoint Protection Manager.

Pro snazší řízení bezpečnosti můžete přidat další účty systémového správce, účty správce domény a též omezené účty
správce. Správci domény a omezení správci mají přístup k podsadě funkcí Symantec Endpoint Protection Manager.

 221



 

Potřebné účty zvolíte na základě typů rolí a přístupových oprávnění, které potřebujete v rámci své společnosti. Například
velká organizace může využívat tyto typy rolí:

• Správce, který instaluje server pro správu a instalační balíčky klientů. Po instalaci produktu převezme aktivitu správce
mající na starosti operace. Tito správci jsou pravděpodobně správci systému.

• Správce operací udržuje servery, databáze a instaluje opravy. Máte-li jedinou doménu, správce provozu může být
správcem domény s úplným oprávněním spravovat umístění.

• Správce antiviru, který vytvoří a spravuje zásady ochrany před viry a spywarem a zásady LiveUpdate na klientech.
Takový správce je pravděpodobně omezeným správcem.

• Správce stolních počítačů, který má na starosti zabezpečení a pro klienty vytváří a udržuje zásady brány firewall a
zásady prevence narušení. Takový správce je pravděpodobně správcem domény.

• Správce podpory, který vytváří hlášení a má k zásadám přístup pouze pro čtení. Antivirový správce a správce stolních
počítačů čtou hlášení, která rozesílá správce podpory. Správce podpory je s největší pravděpodobností omezeným
správcem, kterému jsou udělena práva k hlášením a práva k zásadám.

Table 66: Role a odpovědnosti správce

Role správce Odpovědnosti

Správce systému Správci systému se mohou přihlašovat ke konzole Symantec Endpoint Protection Manager s úplným,
neomezeným přístupem ke všem funkcím a úlohám.
Správce systému může vytvářet a spravovat další účty systémových správců a účty omezených správců.
Správce systému může provádět tyto úlohy:
• spravovat všechny domény,
• spravovat licence,
• prohlížet a spravovat všechna nastavení konzoly,
• spravovat databáze a servery pro správu,

Správce Správci jsou správci domény, kteří mohou prohlížet a spravovat jednu doménu. Správce domény má stejná
oprávnění jako systémový správce, avšak pouze pro jednu doménu.
Při výchozím nastavení má správce domény veškerá práva systémového správce pro správu domény, ne však
celého webového místa. Oprávnění k webovému místu v rámci jedné domény musíte výslovně přidělit. Správci
domény mohou upravit oprávnění k webovému místu jiných správců a omezených správců, nemohou však
upravit vlastní oprávnění k webovému místu.
Správce domény může provádět tyto úlohy:
• Vytvářet a spravovat účty správců a účty omezených správců v rámci jedné domény.

Správci domény nemohou upravovat svá vlastní práva k umístění. To musí provést správce systému.
• Spouštět zprávy, spravovat webová místa a obnovovat hesla.
• Nelze spravovat licence. Licence mohou spravovat pouze správci systému.
Domény

Omezený správce Omezení správci se mohou přihlásit ke konzole Symantec Endpoint Protection Manager s omezeným
přístupem. Omezení správci standardně nemají žádná přístupová práva. Role systémového správce musí
výslovně přiřadit přístupová oprávnění tak, aby umožnila omezenému správci provádět úlohy.
Omezeným správcům nejsou přístupné části uživatelského rozhraní serveru pro správu, pokud omezíte jejich
přístupová práva. Například:
• Omezení správci bez oprávnění vytvářet zprávy nemohou zobrazit stránky Domovská stránka, Monitory

nebo Zprávy.
• Omezení správci bez oprávnění vytvářet zásady nemohou zobrazit ani upravit zásady. Navíc nemohou

zásadu používat, nahrazovat nebo odebírat.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

Správa účtů správce
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Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv
Jako správce systému můžete přidávat další správce systému, správce nebo omezené správce. Jako správce v rámci
domény můžete přidat další správce se stejnými nebo méně omezujícími přístupovými právy. Správci mohou přidat
omezené správce a nastavit jejich přístupová práva.

Přidání účtu správce
1. V konzoli klikněte na položku Správce > Správci.

2. V části Úlohy klikněte na tlačítko Přidat správce.

3. V dialogovém okně Přidat správce na kartě Obecné zadejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu.

4. Na kartě Přístupová práva specifikujte typ účtu správce.

Pokud přidáte účet pro omezeného správce, musíte také stanovit přístupová práva správce. Účty omezených správců,
kterým nejsou přidělena žádná oprávnění přístupu, jsou vytvořeny v zakázaném stavu a omezený správce se nebude
moci přihlásit k serveru pro správu.

Účty správce a přístupová práva

5. Na kartě Ověření v části Ověřování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zadejte heslo, které má
správce použít při přihlašování.

Při přihlášení správce k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager ověří pomocí databáze správnost uživatelského jména a hesla.

Volba metody ověřování účtů správců

6. Klikněte na tlačítko OK.

Volba metody ověřování účtů správců
Máte na vybranou z několika metod ověřování, které server pro správu používá ke kontrole přihlašovacích údajů správce
předtím, než se přihlásí.

Pro metody ověřování třetích stran má Symantec Endpoint Protection Manager záznam v databázi pro účet správce, ale
uživatelské jméno a heslo ověřuje server třetí strany.

Table 67: Metody ověření

Typ Vhodné použití

Ověřování aplikace
Symantec Endpoint
Protection Manager
(výchozí)

Ověří správce pomocí uživatelského jména a hesla správce uložených v databázi aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager. Při přihlášení správce k serveru pro správu ověří server pro správu v
databázi správnost jeho uživatelského jména a hesla.
Můžete zobrazit možnost Platnost hesla nikdy nevyprší, takže platnost účtu správce nikdy nevyprší.
Povolování přihlašovacích hesel produktu Symantec Endpoint Protection Manager, kterým nikdy nevyprší
platnost

Dvoufaktorové ověřování Ověřuje správce pomocí ověřování v aplikaci Symantec VIP na chytrém telefonu. Správci musí při
přihlášení kromě hesla zadat také jedinečný jednorázový ověřovací kód.
Aby byla tato možnost k dispozici, musíte nejprve přidat příslušný soubor úložiště klíčů PKCS a heslo
úložiště klíčů.
Konfigurace dvoufaktorového ověřování pomocí aplikace Symantec VIP

Ověření RSA SecurID Ověřuje správce pomocí tokenu RSA SecurID (ne pomocí softwarových tokenů RSA), karty RSA SecurID
nebo inteligentní karty RSA (ne pomocí čipových karet RSA).
Chcete-li ověřit správce, kteří používají mechanismus RSA SecurID, nainstalujte nejprve server RSA
Authentication Manager a povolte pro metodu RSA SecurID šifrované ověřování.
Používání ověření RSA SecurID s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
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Typ Vhodné použití

Ověření adresářového
serveru

Ověří správce pomocí serveru LDAP nebo Microsoft Active Directory.
Chcete-li správce ověřit pomocí adresářového serveru Active Directory nebo LDAP, musíte vytvořit účet
na adresářovém serveru. Mezi adresářovými servery a Symantec Endpoint Protection Manager musíte
rovněž vytvořit připojení. Pokud spojení nevytvoříte, nelze importovat uživatele ze serveru Active Directory
ani s ním provádět synchronizaci.

Note: Synchronizace je k dispozici pouze u serverů Active Directory. Synchronizace se servery LDAP není
podporována.

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru
Kontrola ověření adresářového serveru

Ověření čipové karty Ověřuje správce, kteří jsou civilní nebo vojenský personál v amerických federálních úřadech a musí
k přihlášení používat karty PIV nebo CAC.
Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na ověřování správců, kteří se přihlašují
pomocí čipových karet

Volba metody ověření pro účty správců
1. Přidejte účet správce.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

2. Na kartě Ověření vyberte požadovanou metodu ověření, jestliže nechcete používat možnost Ověřování aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager (výchozí).

3. Klikněte na tlačítko OK.

4. V dialogovém okně Potvrdit změnu zadejte heslo, které používáte k přihlášení do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager a pak klikněte na tlačítko OK.

Když přepínáte mezi metodami ověření, je nutné zadat heslo k účtu správce.

Používání ověření RSA SecurID s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
NOTE

Chcete-li ověření RSA SecurID používat v prostředí IPv6, musíte na server Symantec Endpoint Protection
Manager nainstalovat zásobník IPv4 a aktivovat jej.

(Sítě IPv6 jsou podporovány od verze 14.2.)

Konfigurace ověření RSA SecurID za účelem ověření správců aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Chcete-li ověřovat správce používající aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí ověření RSA SecurID,
nejprve je nutné povolit šifrované ověřování nakonfigurováním připojení k serveru platformy RSA Authentication Manager.

1. Je-li to nutné, nainstalujte server platformy RSA Authentication Manager. Použijte verzi RSA Authentication
Manager 8.1.

2. Na server Symantec Endpoint Protection Manager nainstalujte aplikaci RSA Authentication Agent a správně ji
nakonfigurujte, abyste se mohli připojit k serveru RSA. Použijte verzi RSA Authentication Agent 7.x.

3. Zkontrolujte, zda se server Symantec Endpoint Protection Manager zaregistruje jako platný hostitel na serveru RSA
Authentication Manager.

4. Zajistěte, aby byl soubor sdconf.rec na serveru platformy RSA Authentication Manager přístupný v síti.
5. Přiřaďte synchronizovanou kartu nebo hardwarový klíč SecurID k účtu serveru pro správu. Aktivujte přihlašovací

jméno na serveru platformy RSA Authentication Manager.
6. Zajistěte, aby měl správce k dispozici kód PIN RSA nebo heslo.

Společnost Symantec podporuje následující typy přihlašování RSA:
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– token RSA SecurID (nikoli softwarové tokeny RSA),
– karta RSA SecurID,
– inteligentní karta RSA (nikoli čipové karty RSA).
Chcete-li se přihlásit k serveru pro správu pomocí ověření RSA SecurID jako správce, je třeba použít přihlašovací
jméno, token (hardwarový) a kód PIN.

Instalace aplikace RSA Authentication Agent a konfigurace serveru aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager pro použití ověření RSA SecurID

Chcete-li použít ověření RSA SecurID v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, je nutné nainstalovat aplikaci
RSA Authentication Agent na server aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a nakonfigurovat ji jako klienta
s ověřením SecurID.

Instalace aplikace RSA Authentication Agent

1. Nainstalujte software aplikace RSA Authentication Agent na server Symantec Endpoint Protection Manager. Software
můžete nainstalovat spuštěním souboru MSI z instalačního souboru produktu RSA Authentication Agent.

2. Zkopírujte soubor sdconf.rec ze serveru platformy RSA Authentication na server aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.
V případě starších verzí aplikace RSA Authentication Agent zkopírujte soubory nodesecret.rec, sdconf.rec
aagent_nsload.exe.

Konfigurace serveru aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro použití ověření RSA SecurID

1. Přihlaste se ke konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a poté klikněte na položku Správce >
Servery.

2. Pod položkou Servery klikněte v části Lokální umístění na server pro správu.
3. V části Úlohy klepněte na položku Konfigurovat ověřování SecurID.
4. Na panelu Vítá vás průvodce konfigurací ověřování SecurID klepněte na tlačítko Další.
5. Na panelu Kvalifikace v Průvodci konfigurací ověřování SecurID si přečtěte předpoklady a ověřte, že je všechny

splňujete.
6. Klikněte na tlačítko Další.
7. Na panelu Odeslání souboru RSA v Průvodci konfigurací ověřování SecurID přejděte do složky obsahující soubor

sdconf.rec.
Rovněž můžete zadat cestu.

8. Klikněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Test, čímž konfiguraci otestujete.
9. V dialogovém okně Test konfigurace zadejte uživatelské jméno a heslo do systému SecurID a klepněte na tlačítko

Test.
Nyní se provede úspěšné ověření.

Přidejte správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, kteří používají ověřování RSA SecurID

1. Přidejte účet správce.
Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

2. Na kartě Ověření klikněte na možnost Ověření RSA SecurID.
Pokud není tato možnost k dispozici, projděte si pokyny ke konfiguraci.
Konfigurace RSA SecurID k ověření

3. Klikněte na tlačítko OK.
Můžete také změnit stávající účet správce, aby používal ověření RSA SecurID, i když tento postup se nedoporučuje, a
to především pro výchozí účet správce – správce. Když při úpravě stávajícího uživatele uvedete neplatné informace,
obnovení tohoto uživatele je obtížnější.
Pokud však upravíte stávající účet správce, v dialogovém okně Potvrdit změnu zadejte heslo, které používáte
k přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, a poté klikněte na tlačítko OK.
Když přepínáte mezi metodami ověření, je nutné zadat heslo k účtu správce.
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Volba metody ověřování účtů správců

Konfigurace dvoufaktorového ověřování pomocí aplikace Symantec VIP
Pokud ve svém prostředí používáte dvoufaktorové ověřování aplikace Symantec VIP, můžete správu aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager nakonfigurovat tak, aby prováděla ověřování pomocí této metody.

Dvoufaktorové ověřování přidává další úroveň zabezpečení při postupu přihlašování. Když je povoleno dvoufaktorové
ověřování, při přihlášení je kromě hesla také nutno zadat jedinečný jednorázový ověřovací kód. Kód můžete obdržet jako
hlasovou zprávu, SMS nebo pomocí bezplatné aplikace Symantec VIP Access. Tato aplikace se doporučuje, protože je
nejbezpečnější a je snadno ovladatelná. Stručný přehled aplikace Symantec VIP naleznete v tomto článku:

Symantec VIP: Ověřování na podnikové úrovni snadné pro každého

Můžete spravovat jednotlivá nastavení dvoufaktorového ověřování pro každého jednotlivého správce, který používá
ověřování v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Správci, kteří provádí ověřování pomocí protokolu RSA
SecurID nebo ověřování adresářů, nemohou dvoufaktorové ověřování použít.

NOTE

Dvoufaktorové ověřování není podporováno přes protokol IPv6 nebo v prostředí s aktivním režimem FIPS.

Konfigurace dvoufaktorového ověřování v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí aplikace
Symantec VIP

1. V konzoli klikněte na položku Správce > Servery a poté klikněte na název místního serveru.

2. V části Úlohy klikněte na položku Konfigurovat ověřování VIP.

3. Přejděte k souboru úložiště klíčů PKCS a vyberte jej. Zadejte heslo úložiště klíčů a poté klikněte na tlačítko OK.

Certifikát se automaticky rozšíří do dalších konzolí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ve stejném
umístění, aniž by bylo třeba provádět replikaci. Není třeba, abyste certifikát ručně přidávali do každé konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager v příslušném umístění.

Chcete-li certifikát rozšířit do konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v jiném umístění, musí být
příslušná umístění partnery pro replikaci.

Konfigurace dvoufaktorového ověřování u správce pomocí aplikace Symantec VIP
4. Ověřte, zda má správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odpovídající uživatelské jméno v aplikaci

Symantec VIP Manager, které se přesně shoduje, včetně velkých a malých písmen. Hesla dvou uživatelských jmen se
nemusí shodovat.

Informace o konfiguraci uživatelského jména naleznete v dokumentaci aplikace Symantec VIP Manager.

Průvodce pro správce programu Symantec VIP Access Manager 3.0

5. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery > Správci.

6. Vyberte existujícího správce a poté klikněte na možnost Upravit správce.

Můžete také přidat nového správce a nakonfigurovat jej.

7. Na kartě Ověření klikněte na možnost Povolit dvoufaktorové ověřování pomocí aplikace VIP.

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na ověřování správců, kteří se
přihlašují pomocí čipových karet
Správci používající verzi 14.2 a novější, kteří pracují pro americké federální úřady, se mohou k aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager přihlašovat pomocí čipové karty.

Při nastavování ověřování čipové karty musí správce provést následující kroky:

 226

https://www.symantec.com/products/validation-id-protection
http://www.symantec.com/docs/DOC8627


 

Krok 1: Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro ověřování čipové karty

Krok 2: Konfigurace serveru pro správu za účelem kontroly stavu odvolání (jen pro vnitřní sítě) (Volitelné)

Krok 3: Přidání účtu správce a registrace čipové karty

Krok 4: Přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí čipové karty

Čipové karty

Americké federální úřady nyní používají softwarový systém, který umožňuje ověřování čipových karet podle požadavků
HSPD-12. Americká federální čipová karta obsahuje potřebná data, která umožní držiteli karty přístup k federálním
zařízením a informačním systémům. Tento přístup zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení pro všechny platné federální
aplikace.

Některé klientské počítače nebo pracovní stanice systému Windows již mají čtečky PIV nebo CAC zabudované do
klávesnic.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ověřuje správce, kteří používají následující typy čipových karet:

• karta ověření osobní identity (PIV) (pro civilní uživatele),
• společná přístupová karta (CAC) (pro vojenský personál).

• V režimu FIPS: Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nepodporuje čipové karty, které jsou podepsány
pomocí algoritmu ECDSA a RSASSA-PSS.

• V režimu bez podpory FIPS: Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nepodporuje čipové karty, které jsou
podepsány pomocí algoritmu RSASSA-PSS.

Viz: HSPD-12

Krok 1: Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro ověřování čipové karty

Tento krok ověřuje, že je certifikát karty vydán správným orgánem. Potom v okamžiku, kdy se správce přihlásí, přečte
server pro správu certifikát čipové karty a ověří ji na základě těchto certifikátů CA.

V rámci ověřování souboru certifikátu zkontroluje server pro správu, zda soubor certifikátu není na seznamu zrušených
certifikátů (CRL) na internetu.

Ujistěte se, že všechny kořenové soubory a zprostředkující soubory jsou v počítači správců, jinak se nebudou moci
přihlásit.

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro ověření čipové karty

1. Na konzoli klikněte na možnosti Správce > Servery a vyberte název místního serveru pro správu.
2. V části Úlohy klikněte na možnost Konfigurace ověření čipové karty.
3. V textovém poli Zadejte cesty k souborům kořenového nebo zprostředkujícího certifikátu přejděte k jednomu

nebo více souborům certifikátu a potom klikněte na tlačítko OK.
Vyberte všechny soubory certifikátů, u nichž potřebujete zkontrolovat stav odvolání. Chcete-li vybrat více souborů,
stiskněte klávesu Ctrl.
Volitelné: Pokud server pro správu, ke kterému se správce přihlásí, nemá přístup k internetu, v textovém poli Zadejte
cesty k seznamům odvolání certifikátů přidejte soubor .crl nebo .pem. Na těchto serverech pro správu je třeba také
provést následující úlohu. Krok 2: Konfigurace serveru pro správu za účelem kontroly stavu odvolání (jen pro vnitřní
sítě)

4. Klikněte na tlačítko OK.
5. Pokud se správce přihlásí k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vzdáleně pomocí webové konzoly, musí

restartovat službu Symantec Endpoint Protection Manager a webovou službu Symantec Endpoint Protection Manager.
Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Krok 2 (volitelné): Konfigurace serveru pro správu za účelem kontroly stavu odvolání (požadováno pro vnitřní
sítě)
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Pokud server pro správu nemá přístup k internetu, je třeba jej nakonfigurovat, aby místo toho v počítači serveru pro
správu zkontroloval soubor CRL. Správci se mohou bez této kontroly i tak přihlásit, ale server pro správu nemůže
zkontrolovat soubor CRL, což může způsobit problémy se zabezpečením.

Konfigurace serveru pro správu za účelem kontroly stavu odvolání (jen pro vnitřní sítě)

1. Na tomto serveru pro správu otevřete následující soubor: Cesta k instalaci aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties

2. Do souboru conf.properties přidejte řetězec smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false
a soubor uložte.

3. Znovu spusťte službu serveru pro správu.

Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Krok 3 (volitelné): Konfigurace serveru pro správu za účelem kontroly stavu odvolání (požadováno pro vnitřní
sítě)

Tento krok nastavením ověřování PIV ověřuje správce jako uživatele čipové karty. Ověření PIV vyžaduje certifikát a pár
klíčů, který se používá k ověření, že přihlašovací údaje PIV byly vydány oprávněnou entitou, nevypršela jejich platnost a
nebyly odvolány. Přihlašovací údaje PIV také identifikují správce jako stejného jednotlivce, jemuž byly vydány.

Po provedení tohoto kroku uživatelé při přihlašování k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager potřebují pouze
zadat své uživatelské jméno, vložit kartu a zadat kód PIN čipové karty. Není nutné zadávat heslo k aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.

Ověření čipové karty není podporováno protokolem IPv6.

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery > Správci.
2. Přidejte nového správce nebo upravte stávajícího správce.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv
3. Na kartě Ověření klikněte na možnost Povolit ověření čipové karty.
4. Přejděte k souboru ověřovacího certifikátu pro kartu PIV nebo CAC daného správce a potom klikněte na tlačítko OK.
5. V dialogovém okně Potvrdit změnu zadejte heslo správce a klikněte na tlačítko OK.

Postupujte podle tohoto kroku pro každého správce, který pro přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager používá čipovou kartu.

Krok 4: Přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí čipové karty

Správce při přihlašování k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vloží kartu do čtečky čipových karet a zadá
kód PIN. Čipová karta musí být vždy vložena ve čtečce, když je správce přihlášený a používá server pro správu. Pokud
správce čipovou kartu vyjme, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jej do 30 sekund odhlásí.

Konzole Java a webová konzole podporují ověřování čipové karty. Konzole RMM a rozhraní API REST ověřování čipové
karty nepodporují.

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Řešení potíží a replikace

Pokud se dvě umístění navzájem replikují, umístění s naposledy nakonfigurovaným souborem CA přepíše soubor CA ve
všech ostatních umístěních.

Test ověřování adresářového serveru u účtu správce
Podle potřeby můžete zkontrolovat, zda server Active Directory nebo LDAP ověří uživatelské jméno a heslo vámi
vytvořeného účtu správce. Kontrola vyhodnotí, zda jste přidali uživatelské jméno a heslo správně a zda daný název účtu
existuje na adresářovém serveru.
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V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager používáte u účtu správce stejné uživatelské jméno a heslo, jako
v případě adresářového serveru. Při přihlášení správce k serveru pro správu ověří adresářový server jeho uživatelské
jméno a heslo. Server pro správu při vyhledávání účtu vhodného pro adresářový server používá přidané konfigurace
adresářového serveru.

Podle potřeby můžete také zkontrolovat, zda server Active Directory nebo LDAP ověří účet správce bez uživatelského
jména a hesla. Účet bez uživatelského jména nebo hesla představuje anonymní přístup. Účet správce s anonymním
přístupem je vhodné vytvořit jako opatření, aby měli správci vždy přístup k adresářovému serveru i v případě, že se změní
heslo.

NOTE

Server služby Active Directory systému Windows 2003 má dle výchozího nastavení zakázáno anonymní
ověřování. Pokud tedy k účtu správce přidáte adresářový server bez uživatelského jména a kliknete na možnost
Zkontrolovat účet, zobrazí se chybová zpráva Ověření účtu se nezdařilo. Tento problém vyřešíte tak, že
vytvoříte dva záznamy adresářového serveru. Jeden pro testování a jeden pro anonymní přístup. Správce se tak
i nadále bude moci k serveru pro správu přihlásit pomocí platného uživatelského jména a hesla.

Krok 1: Přidejte několik připojení k adresářovému serveru

Ke zjednodušení testování anonymního přístupu přidejte alespoň dva záznamy adresářového serveru. Jeden použijte
k testu ověřování a druhý k testu anonymního přístupu. Tyto záznamy využívají stejný adresářový server, ale s odlišnou
konfigurací.

Pokud nebyli přesunuti do odlišné organizační jednotky, nachází se podle výchozího nastavení většina uživatelů
v prostředí CN=Users. K vytvoření uživatelů na adresářovém serveru LDAP dochází v prostředí CN=Users,
DC=<vzorová_doména>, DC=local. Ke zjištění prostředí, ve kterém se uživatelé na serveru LDAP nachází, použijte
nástroj ADSIEdit.

Pomocí následujících informací nastavte adresářové servery pro potřeby tohoto příkladu:

• CN=John Smith
• OU=test
• DC=<vzorová_doména>
• DC=local

Při tomto příkladu je použit výchozí server Active Directory LDAP (389), ale je možné použít také zabezpečený server
LDAP (636).

1. Pokud chcete přidat připojení k adresářovému serveru a zkontrolovat ověřování služby Active Directory a serveru
LDAP, klikněte v konzoli na možnost Správce > Servery, vyberte výchozí server a klikněte na možnost Upravit
vlastnosti serveru.

2. Na kartě Adresářové servery klepněte na tlačítko Přidat.
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3. Na kartě Obecné přidejte následující konfigurace adresářového serveru a klepněte na tlačítko OK.

Adresář 1 • Název: <vzorová_doména> Active Directory
• Typ serveru: služba Active Directory
• Adresa IP nebo název serveru: server01.<vzorová_doména>.local
• Uživatelské jméno: <vzorová_doména>\administrator
• Heslo: <heslo adresářového serveru>

Adresář 2 • Název: <vzorová_doména> LDAP s uživatelským jménem
• Typ serveru: LDAP
• Adresa IP nebo název serveru: server01.<vzorová_doména>.local
• LDAP Port: 389
• Hodnota BaseDN protokolu LDAP: DC=<vzorová_doména>, DC=local
• Uživatelské jméno: <vzorová_doména>\administrator
• Heslo: <heslo adresářového serveru>

Adresář 3 • Název: <vzorová_doména> LDAP bez uživatelského jména
• Typ serveru: LDAP
• Adresa IP nebo název serveru: server01.<vzorová_doména>.local
• LDAP Port: 389
• Hodnota BaseDN protokolu LDAP:  <prázdné>

Při použití anonymního přístupu ponechte toto pole nevyplněno.
• Uživatelské jméno: <prázdné>
• Heslo: <prázdné>

Po klepnutí na tlačítko OK se zobrazí upozornění. Adresářový server však bude i přesto platný.
Upozornění se zobrazí i v případě, že se pokusíte přidat BaseDN bez uživatelského jména a hesla.

Krok 2: Přidejte několik účtů správce

Je třeba přidat několik účtů správce systému. Účet využívaný pro anonymní přístup nedisponuje uživatelským jménem
nebo heslem.

1. Pokud chcete přidat účty správce pomocí položek adresářového serveru, klikněte v konzoli na možnost Správce >
Správci a na kartě Obecné přidejte účty správce v předchozím kroku.
Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv
Volba metody ověřování účtů správců

2. Po přidání všech účtů správce a kliknutí na možnost Zkontrolovat účet se zobrazí zpráva. V některých případech
se zobrazí zpráva popisující neplatnost informací o účtu. Správce se i přesto může k aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager přihlásit.
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3. Na kartě Obecné zadejte následující informace:

Správce 1 • Název: <vzorová_doména> LDAP bez uživatelského jména
• Typ serveru: LDAP
• Adresa IP nebo název serveru: server01.<vzorová_doména>.local
• LDAP Port: 389
• Hodnota BaseDN protokolu LDAP:  <prázdné>

Při použití anonymního přístupu ponechte toto pole nevyplněno.
• Uživatelské jméno: <prázdné>
• Heslo: <prázdné>

Po klepnutí na tlačítko OK se zobrazí upozornění. Adresářový server však bude i přesto platný.
Upozornění se zobrazí i v případě, že se pokusíte přidat BaseDN bez uživatelského jména a hesla.

Správce 2 • Jméno uživatele: john
• Celé jméno: John Smith
• E-mailová adresa: john@<vzorová_doména>.local
• Na kartě Přístupová práva klepněte na možnost Správce systému.
• Na kartě Ověřování klepněte na tlačítko Ověření adresáře.

V rozevíracím seznamu Adresářový server vyberte možnost <vzorová_doména> LDAP s
uživatelským jménem.
Do pole Název účtu napište john.
Klikněte na tlačítko Zkontrolovat účet.
Správce systému john se nemůže přihlásit k Symantec Endpoint Protection Manager s
adresářovým ověřením

Správce 3 • Jméno uživatele: john
• Celé jméno: John Smith
• E-mailová adresa: john@<vzorová_doména>.local
• Na kartě Přístupová práva klepněte na možnost Správce systému.
• Na kartě Ověřování klepněte na tlačítko Ověření adresáře.

V rozevíracím seznamu Adresářový server vyberte možnost <vzorová_doména> LDAP s
uživatelským jménem.
Do pole Název účtu zadejte jméno John Smith.
Klikněte na tlačítko Zkontrolovat účet.
Správce systému john se může přihlásit k Symantec Endpoint Protection Manager s adresářovým
ověřením

Správce 4 • Jméno uživatele: john
• Celé jméno: John Smith
• E-mailová adresa: john@<vzorová_doména>.local
• Na kartě Přístupová práva klepněte na možnost Správce systému.
• Na kartě Ověřování klepněte na tlačítko Ověření adresáře.

V rozevíracím seznamu Adresářový server vyberte možnost <vzorová_doména> LDAP bez
uživatelského jména
Do pole Název účtu zadejte jméno John Smith.
Klikněte na tlačítko Zkontrolovat účet.
Ověření účtu se nezdaří, ale správce systému John Smith se může přihlásit k Symantec Endpoint
Protection Manager.

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru

Změna hesla účtu správce nebo výchozí databáze
Změna hesla účtu správce
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V případě, že zapomenete, ztratíte nebo dojde ke zveřejnění hesla vašeho účtu nebo jiného účtu správce, je třeba ho
změnit.

Pro změnu hesel platí tato pravidla:

• Systémoví správci mohou měnit heslo pro všechny správce.
• Správci domén mohou měnit heslo pro jiné správce domén a omezené správce ve stejné doméně.
• Omezení správci mohou změnit pouze vlastní hesla a vlastnosti.

Pokud změníte heslo z důvodu odblokování účtu správce, musí správce vyčkat do vypršení doby zablokování.

NOTE

Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a jeho délka nesmí přesáhnout 16 znaků. Musí obsahovat alespoň
jedno malé písmeno [a-z], jedno velké písmeno [A-Z], jedno číslo [0-9] a jeden zvláštní znak, jako například ["/ \
[ ] : ; | = , + * ? < > ] @. (verze 14.2 a novější)

Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení

1. V konzoli klikněte na položku Správce > Správci.
2. V části Správci vyberte účet správce, a klepněte na možnost Změnit heslo.

Omezení hesla zobrazíte stisknutím klávesy F1.
3. Zadejte jak své heslo, tak nové heslo správce.
4. Klepněte na tlačítko Změnit.

Resetování zapomenutého hesla k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
Zobrazení odkazu Zapomněli jste heslo?, aby správci mohli ztracená hesla resetovat

Změna hesla výchozí databáze SQL Server Express

Když nakonfigurujete server pro správu a vyberete výchozí databázi (Microsoft SQL Server Express nebo vestavěnou
(verze 14.3 MPx a starší), heslo, které zadáte pro výchozí účet správce, admin, se stane také heslem k databázi. Pokud
změníte výchozí heslo správce, heslo databáze se automaticky nezmění. Heslo databáze můžete změnit tak, že znovu
spustíte Průvodce konfigurací serveru pro správu a znovu nastavíte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

1. V nabídce Start systému Windows přejděte na možnost Symantec Endpoint Protection Manager > Průvodce
konfigurací serveru pro správu.

2. Klikněte možnost Znovu nakonfigurovat server pro správu a pak klikněte na tlačítko Další > Další.
Opětovná instalace a konfigurace hesla k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

3. Klikněte na možnost Výchozí databáze serveru SQL Server Express > Změnit heslo správce databáze a zadejte
nové heslo.

4. Postupujte podle pokynů na jednotlivých panelech a dokončete konfiguraci.

Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection
Manager
Pokud máte účet správce systému, můžete resetovat své vlastní heslo a povolit ostatním správcům resetovat vlastní
hesla.

Chcete-li resetovat ztracené heslo, ujistěte se, že jsou povoleny následující položky:

• Správci mohou resetovat svá vlastní hesla.
Zobrazení odkazu Zapomněli jste heslo?, aby správci mohli ztracená hesla resetovat

• Odkaz Zapomněli jste heslo? je nastaven tak, aby se zobrazil na přihlašovací obrazovce serveru pro správu. Ve
výchozím nastavení je tento odkaz zobrazen.
Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na přihlašovací
obrazovce

• Poštovní server je třeba nastavit tak, aby odesílal oznámení.
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Informace o řešení potíží při selhání e-mailu Symantec Endpoint Protection Manager naleznete v tématu Odesílání
testovacích e-mailových zpráv v konzoli aplikace Endpoint Protection Manager.
Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery

Tuto metodu použijte pro účty správců, které jsou ověřovány pomocí ověření Symantec Management Server, ale ne
pomocí ověření RSA SecurID nebo ověření adresáře.

NOTE

Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a jeho délka nesmí přesáhnout 16 znaků. Musí obsahovat alespoň
jedno malé písmeno [a–z], jedno velké písmeno [A–Z], jedno číslo [0–9] a jeden zvláštní znak ["/ \ [ ] : ; | = , + * ?
< > ].

(od verze 14.2.)

Volba metody ověřování účtů správců

Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager
1. V počítači se serverem pro správu klepněte na položky Start > Všechny programy > Symantec Endpoint

Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.

Ve výchozím nastavení se na přihlašovací obrazovce serveru pro správu zobrazí odkaz Zapomněli jste heslo?

2. Na přihlašovací obrazovce klepněte na možnost Zapomněli jste heslo?

3. V dialogovém okně Zapomenuté heslo zadejte uživatelské jméno účtu, pro který chcete resetovat heslo.

U správců domény a omezených správců zadejte název domény. Jestliže jste domény nenastavili, ponechte pole
Doména nevyplněno.

4. Klepněte na tlačítko Dočasné heslo.

Správce přijme e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz k aktivaci dočasného hesla. Správce si může vyžádat
dočasné heslo z konzoly pro správu jen jednou za minutu. Z bezpečnostních důvodů server pro správu položky
neověřuje.

5. Správce musí změnit dočasné heslo ihned po přihlášení.

Chcete-li ověřit, zda správce úspěšně resetoval heslo, zkontrolujte, zda správce obdržel e-mailovou zprávu.

Změna hesla účtu správce nebo výchozí databáze

Když heslo nelze obnovit

Pokud nemůžete obnovit heslo správce pomocí funkce Zapomněli jste heslo?, společnost Symantec vám s obnovou
hesla nemůže pomoci. Je třeba rekonfigurovat produkt Symantec Endpoint Protection Manager a databázi nez zálohy
databáze. Tento postup přepíše předchozí server pro správu a nastavení databáze a umožní vám znovu vytvořit nové
heslo. Proto je klíčové, abyste správně nakonfigurovali nastavení e-mailu, když nastavujete server pro správu a když
kontrolujete informace o účtu správce.

Obnovování databáze

Přeinstalace nebo změna konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Zobrazení odkazu Zapomněli jste heslo?, aby správci mohli ztracená hesla resetovat
Máte-li účet správce systému, můžete ostatním správcům povolit resetovat svá ztracená hesla. Na přihlašovací obrazovce
povolte odkaz Symantec Endpoint Protection Manager Zapomněli jste heslo?, aby správci mohli požádat o dočasné
heslo.

Povolení správcům měnit zapomenutá hesla
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1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Na stránce Správce klepněte na položku Servery.

3. V části Servery vyberte místní lokaci.

Toto nastavení řídí pouze místní lokaci.

4. Klepněte na položku Upravit vlastnosti lokace.

5. Na kartě Hesla vyberte možnost Povolit správcům resetování hesel.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager

Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na přihlašovací obrazovce

Povolování přihlašovacích hesel produktu Symantec Endpoint Protection
Manager, kterým nikdy nevyprší platnost
Pokud používáte ověřování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, je výchozím nastavení určeno, že platnost
hesel vyprší po 60 dnech.

Můžete zobrazit možnost, která umožňuje správcům používat hesla, kterým nikdy nevyprší platnost. Z důvodu zvýšení
zabezpečení je tato možnost ve výchozím nastavení zakázána, takže je nejprve nutné ji povolit. Když možnost povolíte,
zobrazí se na kartě Ověření pro účet správce.

Povolení přihlašovacích hesel produktu Symantec Endpoint Protection Manager, kterým nikdy nevyprší platnost
1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Na stránce Správce klepněte na položku Domény.

3. V části Domény vyberte doménu, u které chcete správcům povolit uložení přihlašovacích údajů.

4. Klepněte na položku Upravit vlastnosti domény.

5. Na kartě Hesla klikněte na položku Povolit správcům hesla s nekonečnou platností.

6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Klikněte na položku Správce > Správci a spusťte účet správce.

8. Na kartě Ověření klikněte na položku Platnost hesla nikdy nevyprší a poté klikněte na tlačítko OK.

Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager

Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení

Přijetí certifikátu serveru podepsaného svým držitelem pro aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
Při instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je pro stránky generované v prohlížeči součástí instalace
certifikát podepsaný samým sebou. Při prvním přístupu na tyto stránky ze vzdálené konzoly je potřeba tento certifikát
přijmout, aby se stránky zobrazily.

Certifikáty se ukládají samostatně pro každého uživatele. Každý účet správce musí přijmout certifikát pro všechna
vzdálená umístění, ze který se připojují k serveru pro správu.

Pokyny k přidání certifikátu zabezpečení do webového prohlížeče naleznete v článku Jak nainstalovat certifikát pro
Správce ochrany koncových bodů pro přístup k webové konzole.

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Zobrazení zprávy pro správce před přihlášením ke konzoli aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager
Můžete vytvořit a zobrazit přizpůsobitelné zprávy, které se zobrazí všem správcům před přihlášením ke konzole.
Nejobvyklejším účelem je zobrazit právní upozornění pro správce, že se chystají přihlásit do firemního počítače.

Zpráva se zobrazí v konzole poté, co správce zadá uživatelské jméno a heslo a klepne na tlačítko Přihlásit. Po tom, co si
správce přečte zprávu, může ji vzít na vědomí klepnutím na tlačítko OK, což jej zároveň přihlásí. Pokud správce klikne na
tlačítko Zrušit, proces přihlášení se přeruší a správce bude přenesen zpět do přihlašovacího okna.

Zpráva se zobrazí také tehdy, když správce spustí funkce hlášení ze samostatného internetového prohlížeče, který je
připojen k serveru pro správu.

Zobrazení zprávy pro správce před přihlášením ke konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
1. V konzole klepněte na položku Správce a poté na položku Domény.

2. Vyberte doménu, pro kterou chcete přidat přihlašovací oznámení.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti domény.

4. Na kartě Přihlašovací oznámení zaškrtněte políčko Zobrazit správcům právní oznámení při přihlášení do
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

5. Zadejte název oznámení a text.

Pro více informací klikněte na položku Nápověda.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno
a Zapamatovat mé heslo na přihlašovací obrazovce
Správce systému může povolit zaškrtávací políčka Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na
přihlašovací obrazovce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro jiný účet správce. Uživatelské jméno a heslo
správce je na přihlašovací obrazovce předvyplněno.

Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na přihlašovací
obrazovce

1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Na stránce Správce klepněte na položku Domény.

3. V části Domény vyberte doménu, u které chcete správcům povolit uložení přihlašovacích údajů.

4. Klepněte na položku Upravit vlastnosti domény.

5. Na kartě Hesla vyberte možnost Povolit uživatelům ukládání přihlašovacích údajů při přihlašování.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager

Udělení nebo blokování přístupu ke vzdáleným konzolám Symantec Endpoint
Protection Manager
Ve výchozím nastavení mají všechny konzoly přístup udělen. Správci se k hlavní konzole mohou přihlašovat lokálně nebo
vzdáleně z jakéhokoli počítače v síti.

 235



 

Konzolu pro správu můžete ze vzdáleného připojení zabezpečit povolením nebo zamítnutím přístupu k určitým počítačům.

Můžete chtít udělit nebo zamítnout přístup z následujících typů počítačů nebo uživatelů:

• Můžete zamítnout přístup komukoli na Internetu. JInak je konzole vystavena internetovým útokům.
• Musíte zakázat přístup omezeným správcům ke konzolám na jiné síti, než je síť, kterou spravují.
• Měli byste udělit přístup správcům systému a správcům IT.
• Měli byste udělit přístup k laboratorním počítačům, jako např. počítačům používaným pro testování.

Kromě globálního udělení nebo odepření přístupu můžete určit také výjimky podle adresy IP. Pokud udělíte přístup všem
vzdáleným konzolím, server pro řízení odmítne přístup k výjimkám. Pokud naopak odepřete přístup všem vzdáleným
konzolám, automaticky tím udělíte přístup výjimkám. Vytváříte-li výjimku, musí mít zadaný počítač statickou adresu IP.
Můžete také vytvořit výjimku pro skupinu počítačů zadáním masky podsítě. Můžete například chtít udělit přístup ve všech
oblastech, které spravujete. Je však vhodné odepřít přístup ke konzole, která se nachází ve veřejné oblasti.

Udělení a odepření přístupu ke vzdálené konzole
1. V konzoli klikněte na položku Správce a poté na položku Servery.

2. V části Servery vyberte server, u jehož konzoly chcete změnit oprávnění vzdáleného přístupu.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti serveru.

4. Na kartě Obecné klepněte na položku Udělený přístup nebo na položku Odepřený přístup.

5. Chcete-li zadat adresy IP počítačů, na něž se přístupová oprávnění této konzoly nevztahují, klepněte na tlačítko
Přidat.

Z přidaných počítačů se stanou výjimky. Klepnutím na možnost Udělený přístup vybraným počítačům zamítnete
přístup. Klepnutím na možnost Zamítnutý přístup vybraným počítačům přístup udělíte. Výjimku můžete vytvořit pro
jeden počítač nebo pro skupinu počítačů.

6. V dialogovém okně Zamítnout přístup ke konzole klepněte na jednu z následujících možností:

• Jeden počítač
(chcete-li zadat jeden počítač), zadejte adresu IP.

• Skupina počítačů
(chcete-li zadat více počítačů), zadejte jak adresu IP, tak i masku podsítě skupiny.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Počítače jsou nyní zobrazeny v seznamu výjimek. U každé adresy IP a masky je zobrazen stav jejích oprávnění.

Změníte-li udělený přístup na odepřený přístup nebo naopak, změní se také všechny výjimky. Pokud byl u těchto
výjimek přístup odepřen, bude nyní povolen.

8. Chcete-li změnit adresy IP nebo názvy hostitelů těch počítačů, které jsou na seznamu výjimek, klepněte na tlačítko
Upravit vše.

Zobrazí se Editor IP adres. Editor IP adres je textový editor, který vám umožňuje upravovat adresy IP a masky
podsítě.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Po dokončení přidávání výjimek do seznamu nebo upravování seznamu klepněte na tlačítko OK.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zablokuje správci přístup po určitou dobu po několika neúspěšných
přihlašovacích pokusech. Server pro správu ve výchozím nastavení uzamkne správce po 5 neúspěšných pokusech na
dobu 15 minut.

Účet správce nelze odemknout, dokud neuplyne určená doba. Zamykání účtu správce je však možné zakázat, přestože
tato akce neodemkne účet. Také je možné změnit počet neúspěšných pokusů o přihlášení a povolenou čekací dobu před
uzamčením účtu. Změna hesla neprovede resetování nebo jinak neovlivní interval zablokování.

Z důvodu vyšší bezpečnosti ve verzi 12.1.5 a novější se po prvním uzamčení interval uzamčení dvojnásobně prodlouží
po každém dalším uzamčení. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obnoví původní interval zablokování po
úspěšném přihlášení nebo po uplynutí 24 hodin od prvního zablokování. Například pokud je původní interval zablokování
15 minut, druhé zablokování spustí interval zablokování trvající 30 minut. Třetí zablokování spustí interval zablokování
trvající 60 minut. Pokud dojde k prvnímu uzamčení ve 14:00 hodin ve čtvrtek, pak doba 24hodinová lhůta končí ve 14:00
hodin v pátek a aplikace Symantec Endpoint Protection Manager resetuje interval uzamčení na 15 minut.

Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení
1. V konzoli klikněte na položku Správce > Správci.

2. V části Správci vyberte uzamčený účet správce.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit správce.

4. Na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí Zamknout účet po provedení zadaného počtu neúspěšných pokusů
o přihlášení.

Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager

Změna hesla účtu správce nebo výchozí databáze

Povolování přihlašovacích hesel produktu Symantec Endpoint Protection Manager, kterým nikdy nevyprší platnost

Změna časové lhůty přihlášení ke konzole Symantec Endpoint Protection
Manager
Jako pomoc při ochraně aplikace Symantec Endpoint Protection Manager od vás konzole vyžaduje opětovné zadání
uživatelského jména a hesla po jedné hodině. Pro zvýšení bezpečnosti můžete zkrátit časovou lhůtu, po níž se musíte
znovu přihlásit ke konzole pro správu.

Ve verzích 12.1.4 a dřívějších můžete časovou lhůtu nastavit na možnost Nikdy.

Tato doba vypršení platnosti přihlášení platí v situacích, kdy se přihlásíte do konzole pro správu lokálně nebo
prostřednictvím vzdálené konzole Java. Doba vypršení platnosti přihlášení pro vzdálenou webovou konzolu je založena
na nejkratší hodnotě vypršení časového limitu, kterou definujete. Například nastavíte nastavení Vlastnosti umístění na
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60 minut, nastavení Apache na 30 minut a nastavení prohlížeče na 10 minut. Časový limit konzole následně vyprší po 10
minutých.

1. Chcete-li změnit časový limit pro přihlášení k místní nebo vzdálené konzoli Java aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager, klikněte v konzoli na možnost Správce a potom na možnost Servery.

2. Klepněte na místní lokaci nebo vzdálenou lokaci a vyberte možnost Upravit vlastnosti lokace.

3. Na kartě Obecné klepněte na rozevírací seznam Časový limit konzoly a vyberte jednu z dostupných možností pro
určenou dobu.

4. Klikněte na tlačítko OK.

5. Chcete-li změnit časový limit pro přihlášení ke vzdálené webové konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager v nástroji Apache Tomcat, na serveru, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager otevřete v textovém editoru následující soubor:

Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties

6. Pokud chybí, přidejte následující řádek:

scm.web.timeout.minutes=timeout_value

Hodnota timeout_value je počet minut nečinnosti, po kterém se konzola odhlásí. Maximální hodnota je 60. Hodnota 0
má stejný efekt jako nepřidání řádku.

Pokud je tento řádek přítomen, můžete změnit hodnotu vypršení času.

7. Zavřete a uložte soubor.

8. Aby se změny projevily, otevřete služby Windows (services.msc) a restartujte službu Symantec Endpoint Protection
Manager.

9. Chcete-li změnit časový limit pro přihlášení ke vzdálené webové konzoli Symantec Endpoint Protection Manager v
aplikaci Internet Explorer, postupujte podle pokynů v článku společnosti Microsoft How to change the default keep-
alive time-out value in Internet Explorer a změňte klíč registru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\InternetSettings.

10. Chcete-li změnit časový limit pro přihlášení ke vzdálené webové konzoli Symantec Endpoint Protection Manager v
aplikaci Mozilla Firefox, zadejte v adresním řádku následující:

about:config

11. Kliknutím potvrďte varování.

12. Vyhledejte následující řádek:

network.http.keep-alive.timeout

13. Změňte hodnotu (v sekundách) na hodnotu, kterou požadujete. Jako výchozí je nastaven port 115.

NOTE

Google Chrome nemá konfigurovatelné nastavení pro vypršení doby platnosti sítě.

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Domény
Po instalaci serveru pro správu obsahuje konzola aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jednu doménu –
Výchozí. Domény představují logické oddělení dat, která jsou nezávislá na infrastruktuře Symantec Endpoint Protection
Manager. Doména je strukturální kontejner v konzole, který se používá k organizaci a seřazení skupin, klientů, počítačů a
zásad. Další domény se nastavují kvůli správě síťových zdrojů.
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Primárním účelem domén je, aby mohli poskytovatelé služeb správy vybudovat jednu infrastrukturu Symantec Endpoint
Protection Manager, která bude obsluhovat více zákazníků.

NOTE

Domény v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager neodpovídají doménám systému Windows ani jiným
síťovým doménám.

Každá doména, kterou přidáte, sdílí stejný server pro správu a databázi a nabízí dodatečnou instanci konzoly. Všechny
data každé domény jsou zcela oddělena. Správci určité domény tak nemají možnost prohlížet data v ostatních doménách.
Můžete přidávat účty správců tak, aby měla každá doména svého správce. Tito správci mohou zobrazovat a spravovat jen
obsah vlastní domény.

Je-li vaše společnost velká a má závody ve více oblastech, můžete potřebovat jediný pohled na informace o správě.
Můžete rozdělovat správcovské povinnosti, fyzicky oddělovat citlivá data nebo získat větší flexibilitu v organizaci uživatelů,
počítačů a zásad. Jste-li poskytovatelem služeb správy, můžete mít potřebu spravovat několik nezávislých společností
nebo poskytovatelů internetových služeb. Abyste těmto požadavkům vyhověli, můžete vytvořit několik domén. Například
můžete vytvořit vlastní doménu pro každou zemi, oblast či společnost.

Doména je po přidání prázdná. Je třeba ji nastavit jako aktuální doménu. Poté můžete do této domény přidávat správce,
skupiny, klienty, počítače a zásady.

Zásady můžete kopírovat z jedné domény do druhé. Abyste mohli kopírovat zásadu mezi doménami, musíte ji exportovat
z původní domény a importovat do cílové domény.

Klienty můžete přesunovat z jedné domény do druhé. Aby bylo možné přesunovat klienty mezi doménami, správce
původní domény musí nejprve odstranit klienta ze skupiny klientů. Poté nahraďte soubor nastavení komunikace na
klientovi souborem z nové domény.

Doménu můžete zakázat, pokud již není potřebná. Když budete chtít zakázat doménu, ověřte, že není aktuální doménou.

Přidání domény

Správa účtů správce

Přepnutí do aktuální domény

Obnovení nastavení komunikace klienta pomocí nástroje SylinkDrop

Přidání domény
Vytvořením domény můžete spravovat hierarchii skupin, uživatelů, klientů a zásad v organizaci. Například můžete chtít
přidáním domén uspořádat uživatele podle divize.

NOTE

Můžete použít ID domény pro zotavení po havárii. Pokud dojde k selhání všech serverů pro správu v organizaci,
je třeba obnovit server pro správu s použitím stejného ID jako u starého serveru. Staré ID domény můžete zjistit
ze souboru sylink.xml u libovolného klienta.

Jak přidat doménu
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1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Na stránce Správce klepněte na položku Domény.

3. V části Úlohy klepněte na tlačítko Přidat doménu.

4. V dialogovém okně Přidat doménu zadejte název domény a případně název společnosti a kontaktní údaje.

5. Chcete-li přidat ID domény, klepněte na tlačítko Rozšířené a zadejte hodnotu do textového pole.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Domény

Přepnutí do aktuální domény
Název výchozí domény je Výchozí a tato doména je nastavena jako aktuální doména. Po přidání nové domény do
konzoly aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je doména prázdná. Abyste mohli do nové domény přidávat
nové skupiny, klienty, zásady a správce, musíte ji nejdříve určit jako doménu aktuální. Pokud je doména označena jako
aktuální, za názvem domény v záhlaví je uveden text Aktuální doména. Existuje-li více domén, musíte projít seznam
Domény a najít tu, která je aktuální.

Pokud jste ke konzoli přihlášeni jako správce systému, zobrazí se vám všechny domény nezávisle na tom, která je
aktuální. Můžete však vidět pouze správce a omezené správce, kteří byli vytvořeni v aktuální doméně. Jste-li ke konzole
přihlášeni jako správce či omezený správce, zobrazí se vám pouze ta doména, ke které máte přístup.

Pokud aktuální doménu odstraníte, server pro správu vás odhlásí. Doménu lze odstranit pouze tehdy, když se nejedná o
aktuální doménu nebo jedinou doménu.

Přepnutí do aktuální domény
1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Na stránce Správce klepněte na položku Domény.

3. V části Domény klikněte na doménu, kterou chcete nastavit jako aktuální doménu.

4. V části Úlohy klikněte na tlačítko Spravovat doménu.

5. V dialogovém okně Spravovat doménu klepněte na tlačítko Ano.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Domény

Přidání domény
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Použití zásad ke správě zabezpečení

Použití zásad ke správě zabezpečení na klientských počítačích

Ke správě zabezpečení sítě můžete používat různé typy bezpečnostních zásad. Výchozí zásady se vytváří automaticky
během instalace. Můžete použít výchozí zásady nebo je můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu
prostředí.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady
Vaše zásady zabezpečení definují, jak technologie ochrany chrání vaše počítače před známými a neznámými hrozbami.

Zásady zabezpečení produktu Symantec Endpoint Protection lze spravovat mnoha způsoby. Můžete například vytvořit
kopie zásad zabezpečení a ty pak upravovat pro konkrétní potřeby. Můžete uzamknout a odemknout určitá nastavení, aby
je uživatelé nemohli změnit na klientském počítači.

Table 68: Úlohy společné pro všechny zásady

Úloha Popis

Přidání zásady Pokud nechcete používat jednu z výchozích zásad, můžete přidat novou zásadu.
Můžete přidat sdílené i nesdílené zásady.

Note: Pokud na stránce Zásady přidáte nebo upravíte sdílené zásady, je třeba je také přiřadit ke skupině nebo
umístění. Jinak se tyto zásady neprojeví.

Typy zásad zabezpečení
Sdílené a nesdílené zásady
Přidání zásady

Uzamčení a
odemčení nastavení
zásad

Uživatelům klientů můžete povolit nebo zabránit v konfiguraci některých nastavení zásad a nastavení
uživatelských rozhraní.
Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Úprava zásad Můžete změnit nastavení stávající zásady. Ochranu počítačů můžete zvýšit nebo snížit úpravou zásad
zabezpečení. Nemusíte znovu přiřazovat upravenou zásadu, pokud nezměníte přiřazení skupině.
Úprava zásady

Přiřazení zásady Chcete-li použít určitou zásadu, je nutné ji přiřadit jedné nebo více skupinám či umístěním.
Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Testování zásady Společnost Symantec doporučuje novou zásadu před jejím použitím vždy nejprve vyzkoušet v pracovním
prostředí.

Aktualizace zásad v
klientech

V závislosti na dostupné šířce pásma můžete klienta nastavit pro použití režimu odesílání nebo stahování
(metoda aktualizace zásad).
Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Nahrazení zásad Můžete nahradit sdílené zásady jinými sdílenými zásadami. Můžete nahradit sdílenou zásadu buď pro
všechna, nebo pro jedno umístění.
Nahrazení zásady
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Úloha Popis

Kopírování a vkládání
zásad

Místo přidání nové zásady můžete zkopírovat stávající zásadu a použít ji jako základ pro novou zásadu.
Zásady můžete zkopírovat a vložit na stránce Zásady, nebo na kartě Zásady na stránce Klienti.

Note: Také můžete zkopírovat všechny zásady ve skupině a vložit je do jiné skupiny (z karty Zásady na
stránce Klienti).

Kopírování a vkládání zásad na stránce Klienti
Kopírování a vkládání zásad na stránce Zásady

Převod sdílené
zásady na nesdílenou
zásadu

Můžete kopírovat obsah sdílené zásady a z tohoto obsahu vytvořit nesdílenou zásadu.
Sdílené a nesdílené zásady
Kopírování umožňuje změnit obsah sdílené zásady v jednom umístění namísto ve všech umístěních.
Kopírování přepíše stávající nesdílenou zásadu.
Stávající sdílenou zásadu lze převést na nesdílenou zásadu, pokud zásada již neplatí pro všechny skupiny
nebo umístění. Po dokončení převodu se převedená zásada s novým názvem zobrazí v části Zásady a
nastavení specifická pro umístění.
Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu

Export a import zásad Pokud chcete stávající zásady použít na jiném umístění nebo serveru pro správu, můžete je exportovat. Potom
můžete zásadu importovat a použít na skupinu nebo pro určité umístění.
Export a import jednotlivých zásad aplikace Endpoint Protection

Odebrání zásady Pokud odstraníte zásady, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je odebere z databáze. Pokud již
nechcete používat určité zásady, ale nechcete je vymazat, můžete je odebrat.
Můžete odebrat jakýkoliv typ zásady kromě zásad ochrany před viry a spywarem a zásad nastavení
aktualizace LiveUpdate.
Zrušení přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Odstranění zásad Pokud je zásada přiřazena jedné či více skupinám a umístěním, nebude možné ji odstranit, dokud nezrušíte
její přiřazení ze všech skupin a umístění. Zásadu můžete také nahradit jinou zásadou

Zkontrolujte, jestli
klient má nejnovější
zásadu

Můžete zkontrolovat, zda klient má nejnovější zásadu. Pokud ne, zásadu můžete aktualizovat ručně na
klientovi.
Použití sériového čísla zásady ke kontrole komunikace mezi klienty a serverem
Aktualizace zásad klienta

Typy zásad zabezpečení
Ke správě bezpečnosti sítě můžete používat několik různých typů bezpečnostních zásad. Většina z těchto typů se vytváří
automaticky během instalace. Můžete použít výchozí zásady nebo je můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu
konkrétnímu prostředí.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady
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Table 69: Typy zásad zabezpečení

Typ zásady Popis

Zásada ochrany před viry a spywarem Zásada ochrany před viry a spywarem poskytuje následující ochranu:
• zjišťuje, odstraňuje a opravuje vedlejší účinky virových a bezpečnostních rizik

pomocí signatur,
• S využitím dat o důvěryhodnosti funkce Download Insight umožňuje odhalit

hrozby v souborech, které se uživatel pokusí stáhnout.
• zjišťuje aplikace, které se chovají podezřele, pomocí heuristiky SONAR a dat s

hodnocením.
Zásada ochrany před viry a spywarem hledá anomálie v chování pomocí
technologie SONAR.

Note: Technologie Download Insight a SONAR jsou k dispozici pouze u klientů v
systému Windows.

Správa prověřování v klientských počítačích
Zásady brány firewall Zásada brány firewall poskytuje následující ochranu:

• blokuje neoprávněným uživatelům přístup k počítačům a sítím připojeným
k Internetu,

• zjišťuje útoky hackerů,
• eliminuje nežádoucí zdroje síťového provozu.

Note: Zásady brány firewall lze aplikovat pouze na klienty se systémem Windows.

Správa ochrany bránou firewall
Zásady prevence narušení Zásady prevence narušení automaticky zjišťují a blokují síťové útoky, útoky

v prohlížečích a také chrání zranitelná místa v aplikacích.
Správa prevence narušení

Řízení aplikací a řízení zařízení Zásada ovládání aplikací a zařízení chrání systémové zdroje před aplikacemi a
spravuje periferní zařízení, která mohou být k počítačům připojena.
Nastavení řízení aplikací
Zásady řízení aplikací lze použít pouze na klienty systému Windows. Zásady řízení
zařízení lze použít pro počítače se systémem Windows a Mac.

Integrita hostitele Zásady integrity hostitele poskytují schopnost definovat, vynutit a obnovit
zabezpečení klientských počítačů za účelem ochrany sítí a dat podniku. Tuto zásadu
použijte k ověření, že klienti, kteří mají přístup k vaší síti, mají spuštěný antivirový
software, opravy a další kritéria týkající se aplikací, která definujete.
Nastavení integrity hostitele

Zásada aktualizace LiveUpdate Zásady obsahu aktualizace LiveUpdate a Zásady nastavení aktualizace
LiveUpdate obsahují nastavení, které určuje, jak a kdy klientské počítače stahují
aktualizace obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate. Můžete definovat počítače,
které klienti kontaktují při kontrole aktualizací a naplánovat, kdy a jak často mají
klientské počítače aktualizace kontrolovat.
Aktualizace obsahu a definic v klientech

Omezení zneužití paměti Zásada Omezení zneužití paměti zastaví útoky na zranitelná místa softwaru pomocí
postupů omezení jako skrytí DLL knihoven, omezení zneužívání doplňkového kódu a
zneužívání zranitelností Java.
Zlepšení ochrany klientů pro systém Windows proti útokům poškozujícím paměť
pomocí zásady omezení zneužití paměti
Tento typ zásad byl přidán pro verzi 14.0.1. Verze 14 přidala tuto funkci do zásady
prevence narušení pod názvem Základní ochrana před neoprávněným využitím.
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Typ zásady Popis

Přesměrování síťového provozu Přesměrování síťového provozu odesílá síťový provoz do služby WSS (Symantec
Web Security Service). Řešení WSS chrání uživatele a organizace tím, že
kategorizuje aplikace a webové servery a poté k nim povoluje nebo odpírá přístup na
základě zásad.
Konfigurace přesměrování síťového provozu

Výjimky Zásada výjimek poskytuje schopnost vyjmout aplikace a procesy ze zjišťování
antivirovým a antispywarovým prověřováním a technologií SONAR.
Můžete také vyjmout aplikace z ovládání aplikací.
Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Aktualizace zásad klienta
Pokud máte podezření, že klient nevyužívá nejnovějších zásad, můžete je v klientském počítači Symantec Endpoint
Protection aktualizovat. Pokud klient neobdrží aktualizaci, mohl vzniknout problém s komunikací.

Prohlédněte si sériové číslo zásady a zkontrolujte, zda spravované klientské počítače mohou komunikovat se serverem
pro správu.

Zásadu můžete aktualizovat pouze ručně na klientském počítači. Pokud vám nastavení zásad brání v otevření
uživatelského rozhraní nebo ikony oznamovací oblasti, možná nebudete moci zásady ručně aktualizovat.

V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager není k dispozici žádný příkaz, pomocí kterého lze ručně vyzvat klienta,
aby aktualizoval zásady. Klient zkontroluje aktualizace zásad na základě jeho metody aktualizace v podobě režimu
stahování nebo režimu odesílání.

Aktualizace zásad klienta v klientovi z hlavního panelu systému Windows:

1. Na hlavním panelu systému Windows v oznamovací oblasti klikněte pravým tlačítkem na ikonu Symantec Endpoint
Protection.

2. Klikněte na možnost Aktualizovat zásady.

Aktualizace zásad klienta z uživatelského rozhraní klienta:

1. V klientovi klepněte na možnost Nápověda > Řešení potíží.
2. V dialogovém okně Řešení potíží v levém sloupci klepněte na možnost Správa.
3. V panelu Správa v části Profil zásad klikněte na jednu z následujících možností:
4. Kliknutím na položku Aktualizovat proveďte aktualizaci zásad přímo z konzole pro správu.
5. Kliknutím na položku Importovat provedete import zásad pomocí zásad, které byly exportovány z konzole pro správu.

Sledujte výzvu a vyberte soubor zásad k importu.

Přidání zásady
Symantec Endpoint Protection Manager má výchozí zásadu pro každý typ ochrany. Potřebujete-li přizpůsobit zásadu,
přidejte ji a upravte. Je možné vytvořit více verzí od každého typu zásady.

Společnost Symantec doporučuje testovat všechny nové zásady před použitím v pracovním prostředí.

Přidání nové zásady
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1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. Na stránce Zásady vyberte typ zásady a klepněte na odkaz pro přidání nové zásady.

3. Upravením nastavení zásady zvýšíte nebo snížíte ochranu.

4. Kliknutím na tlačítko OK zásadu uložte.

5. Volitelně přidělte novou zásadu skupině.

Novou zásadu můžete skupině přidělit v průběhu tvorby zásady nebo po jejím vytvoření. Nová zásada nahradí
aktuálně přidělenou zásadu stejného typu ochrany.

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Úprava zásady
Na stránce Klienti a také na stránce Zásady můžete upravit sdílené a nesdílené zásady na kartě Zásady. 

Umístění i skupiny mohou sdílet stejnou zásadu. Po dokončení úpravy sdílené zásady je nutné zásadu přiřadit.

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

1. Možnost č. 1:Chcete-li upravit zásadu na stránce Zásady, klikněte v konzoli na možnost Zásady.

2. Na stránce Zásady v části Zásady klikněte na typ zásad.

3. V podokně zásad typu zásad klikněte na zásadu, kterou chcete upravit.

4. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit zásadu.

5. V podokně Zásady – přehled typ zásady můžete upravit název a popis zásady.

6. Pokud chcete zásadu upravit, klikněte na jakýkoli typ zásady na stránkách Zásady.

7. Možnost č. 2: Chcete-li upravit zásadu na stránce Klienti,klikněte v konzoli na možnost Klienti.

8. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete zásadu upravit.

9. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud nezrušíte zaškrtnutí možnosti převzetí, nebude možné zásadu
upravit.

10. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte název umístění, ze kterého chcete zásadu upravit.

11. Vyhledejte specifickou zásadu pro umístění, které chcete upravit.

12. Vpravo od vybrané zásady klepněte na položku Úlohy a potom na položku Úpravy zásady.

13. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Chcete-li upravit nesdílenou zásadu, přejděte k dalšímu kroku.
• Chcete-li upravit sdílenou zásadu, v dialogovém okně Úpravy zásady klikněte na položku Úprava sdílené

položky a upravte zásadu ve všech umístěních.
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14. Můžete kliknout na odkaz typu zásady, kterou chcete upravit.

Kopírování a vkládání zásad na stránce Zásady
Zásady můžete kopírovat a vkládat na stránce Zásady. Můžete chtít například mírně upravit nastavení zásad a použít je
pro jinou skupinu.

1. Chcete-li zkopírovat zásadu na stránce Zásady, klikněte v konzoli na položku Zásady.

2. Na stránce Zásady v části Zásady klepněte na typ zásady, který chcete kopírovat.

3. V podokně Zásady typ zásady klikněte na zásadu, kterou chcete kopírovat.

4. Na stránce Zásady v části Úlohy klepněte na položku Kopírování zásady.

5. V dialogovém okně Kopírovat zásadu zaškrtněte možnost Tuto zprávu již nezobrazovat, nechcete-li již být na tento
proces upozorňováni.

Pro opětovné zobrazení políčka Tuto zprávu již nezobrazovat klepněte na Správce > Správci, vyberte svůj účet
správce a klepněte na Obnovit upozornění při kopírování zásad.

6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Chcete-li vložit zásadu na stránce Zásady, klikněte v konzoli na položku Zásady.

8. Na stránce Zásady v části Zásady klepněte na typ zásady, který chcete vložit.

9. V podokně Zásady typ zásad klikněte na zásadu, kterou chcete vložit.

10. Na stránce Zásady v části Úlohy klepněte na položku Vložení zásady.

Kopírování a vkládání zásad na stránce Klienti

Kopírování a vkládání zásad na stránce Klienti
Místo přidání nové zásady můžete zásady kopírovat a vkládat. Sdílenou nebo nesdílenou zásadu můžete kopírovat na
stránce Klienti.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

1. Pokud chcete na stránce Klienti zkopírovat zásadu, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete zásadu kopírovat.

3. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte název umístění, ze kterého chcete
zásadu kopírovat.

4. Vyhledejte pro umístění určitou zásadu, kterou chcete kopírovat.

5. Klepněte na nabídku Úlohy vpravo od zásady a potom klepněte na tlačítko Kopírovat.

6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Pokud chcete vložit zásadu na stránku Klienti, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

8. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete vložit zásadu.

9. Na kartě Zásady zrušte označení pole Převzít zásady a nastavení z nadřazené skupiny ".název skupiny".

Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud nezrušíte zaškrtnutí možnosti pro převzetí, nebude možné zásadu
vložit.
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10. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte název umístění, ze kterého chcete vložit zásadu.

11. Vyhledejte konkrétní zásadu platnou pro toto umístění, kterou chcete vložit.

12. Vpravo od zásady klepněte na položku Úlohy a potom klepněte na položku Vložit.

13. Jakmile budete dotázáni, zda chcete existující zásadu přepsat, klepněte na možnost Ano.

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
Zásadu klientskému počítači přiřazujete pomocí skupiny. Každá skupina má právě jednu zásadu od každého typu
ochrany, která se jí vždy přiřazuje. Obvykle se vytváří samostatné skupiny pro klienty s různými platformami. Pokud
umístíte klienty s různými platformami do stejné skupiny, jednotlivé platformy klientů ignorují nastavení, která se na ně
nevztahují.

Nepřiřazené zásady nebudou staženy do klientských počítačů ve skupinách a umístěních. Když zásadu nepřiřadíte při
jejím přidání, můžete ji přiřadit ke skupinám a umístěním později. Zásadu můžete také později přiřadit jiné skupině nebo
umístění.

Zásady zabezpečení se přiřazují skupinám počítačů takto:

• Při počáteční instalaci jsou nadřazené skupině Moje společnost přiřazeny výchozí zásady zabezpečení.
• Zásady zabezpečení v nadřazené skupině Moje společnost se automaticky přiřazují všem nově vytvořeným

podřízeným skupinám. Nově vytvořené podřízené skupiny ve výchozím nastavení přebírají vlastnosti ze skupiny Moje
společnost.
Nové skupiny vždy přebírají vlastnosti od nejbližší nadřazené skupiny. Při vytvoření hierarchie podřízených skupin
bude každá z nich přebírat vlastnosti od nejbližší nadřazené skupiny, nikoliv od té, která je v hierarchii nejvýše.

• Zásadu ve skupině vyměníte přiřazením jiné zásady stejného typu. Zásadu, která je přiřazena nadřazené skupině
Moje společnost nebo kterékoliv podřízené skupině, můžete vyměnit.

Ikony zobrazují následující informace:

Table 70: Ikony zásad

Ikona Popis

Skupina, ke které není přiřazena zásada
Skupina, ke které je přiřazena zásada. Text je tučný.
Umístění, ke kterému není přiřazena zásada
Umístění, ke kterému je přiřazena zásada. Text je tučný.
Umístění, které je podřízeno nadřazené skupině a není k němu přiřazena žádná zásada
Umístění, které je podřízeno nadřazené skupině a je k němu přiřazena zásada

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady > typ zásad.

2. Na stránce Zásady vyberte zásadu a klikněte na možnost Přiřazení zásady.

3. V dialogovém okně Přiřazení zásady vyberte skupiny nebo umístění a klikněte na možnost Přiřadit.

4. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Zrušení přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
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Nahrazení zásady
Možná budete chtít nahradit jednu sdílenou zásadu jinou sdílenou zásadou. Můžete nahradit sdílenou zásadu buď pro
všechna, nebo pro konkrétní umístění.

Pokud nahrazujete zásadu pro všechna umístění, server pro správu nahradí zásadu pouze pro umístění, která ji obsahují.
Předpokládejme například, že skupina Prodej používá zásadu Prodej pro tři ze čtyř umístění. Pokud nahradíte zásadu
Prodej zásadou Marketing, obdrží zásadu Marketing pouze tato tři umístění.

Můžete chtít, aby skupina klientů používala stejná nastavení bez ohledu na umístění, ve kterém se nachází. V tomto
případě můžete nahradit nesdílené zásady sdílenými zásadami. Nesdílenou zásadu můžete sdílenou zásadou nahradit
pro každé umístění zvlášť.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

1. Pokud chcete nahradit sdílenou zásadu pro všechna umístění, klikněte v konzoli na možnost Zásady.

2. Na stránce Zásady v části Zásady klikněte na typ zásady, který chcete nahradit.

3. V podokně Zásady typ zásady klikněte na zásadu.

4. Na stránce Zásady v části Úlohy klikněte na položku Nahrazení zásady.

5. V dialogovém okně Nahradit zásadu typ zásady v seznamu Nová zásada typ zásady vyberte sdílenou zásadu,
která nahradí původní zásadu.

6. Zvolte skupiny a umístění, u kterých chcete nahradit stávající zásadu.

7. Klikněte na položku Nahradit.

8. Po zobrazení výzvy k potvrzení nahrazení zásady u skupin a umístění klepněte na tlačítko Ano.

9. Pokud chcete nahradit sdílenou nebo nesdílenou zásadu pro jedno umístění, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

10. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, u které chcete zásadu nahradit.

11. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud volbu dědění nezrušíte, nebude možné zásadu nahradit.

12. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte umístění, které obsahuje zásadu.

13. U zásady, kterou chcete nahradit, klikněte na položku Úlohy a potom klikněte na položku Nahradit zásadu.

14. V dialogovém okně Nahradit zásadu v seznamu Nová zásada vyberte nahrazující zásadu.

15. Klikněte na tlačítko OK.

Export a import jednotlivých zásad aplikace Endpoint Protection
Zásady můžete exportovat a importovat namísto jejich opakovaného vytváření. Všechna nastavení přiřazená k zásadě
budou automaticky exportována.

Export zásady může být nutný v následujících případech:

• aktualizace serveru pro správu ze staršího vydání na nové, kdy chcete do nového serveru pro správu přenést zásady
vytvořené dříve,

• export zásady pro použití v jiné lokaci.

Zásady můžete exportovat a importovat jednotlivě. Po exportu souboru jej můžete importovat a použít na skupinu nebo
jen na umístění. Sdílené nebo nesdílené zásady pro určité umístění můžete exportovat na stránce Klienti.
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Provádění úkolů společných pro všechny zásady

1. Chcete-li exportovat jednu zásadu ze stránky Zásady, klikněte v konzoli na položku Zásady.

2. Na stránce Zásady v části Zásady klikněte na typ zásad, který chcete exportovat.

3. V podokně Zásady typ zásady vyberte konkrétní zásadu, kterou chcete exportovat.

4. Na stránce Zásady v části Úlohy klikěte na položku Exportovat zásady.

5. V dialogovém okně Export zásad vyhledejte adresář, do kterého chcete soubory zásady exportovat, a poté klepněte
na položku Exportovat.

6. Pokud chcete ze stránky Klienti exportovat sdílené nebo nesdílené zásady, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

7. V části Klienti zvolte skupinu, ze které chcete zásadu exportovat.

8. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud výběr převádění nezrušíte, nebude možné zásadu exportovat.

9. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte název umístění, ze kterého chcete zásadu
exportovat.

10. Vyhledejte konkrétní zásadu platnou pro toto umístění, kterou chcete exportovat.

11. Vpravo od zásady klepněte na položku Úlohy a poté na Export zásad.

12. V dialogovém okně Export zásad vyhledejte složku, do níž chcete zásadu exportovat.

13. V dialogovém okně Export zásad klikněte na položku Exportovat.

14. Chcete-li importovat jednu zásadu, klikněte v konzoli na položku Zásady.

15. Na stránce Zásady v části Zásady klepněte na typ zásad, který chcete importovat.

16. V podokně Zásady typ zásady klikněte na zásadu, kterou chcete importovat.

17. Na stránce Zásady v části Úlohy klikněte na položku Importovattyp zásad zásadu.

18. V dialogu Importovat zásadu vyhledejte soubor zásady, kterou chcete importovat a klepněte na tlačítko Importovat.

Sdílené a nesdílené zásady
Zásady mohou být sdílené nebo nesdílené. Zásada je sdílena, pokud ji použijete pro více než jednu skupinu nebo lokaci.
Pokud vytváříte sdílené zásady, můžete je snadno upravovat a nahrazovat ve všech skupinách a umístěních, která je
používají. Sdílené zásady můžete používat na úrovni skupiny Moje společnost nebo je možné zásady převést na nižší
úroveň skupiny a podskupiny. Můžete mít více sdílených zásad.

Pokud potřebujete zvláštní zásadu pro určitou skupinu nebo lokaci, vytvořte jedinečnou zásadu. Tuto jedinečnou
nesdílenou zásadu přiřaďte jedné skupině nebo lokaci. Pro jednu lokaci můžete mít pouze jednu zásadu z každého typu
zásad.

Zde jsou příklady některých možných scénářů:

• Skupina uživatelů finančního oddělení potřebuje připojení k podnikové síti z různých umístění podle toho, zda se
nachází v kanceláři nebo doma. Možná bude třeba použít pro tuto skupinu odlišné zásady brány firewall s vlastní
sadou pravidel a nastavení pro každé umístění.

• Například vzdálení uživatelé obvykle používají síťové připojení DSL nebo ISDN, u kterých může být vyžadováno
spojení VPN. Jiní vzdálení uživatelé mohou vyžadovat telefonické připojení do podnikové sítě. Zaměstnanci
obchodních a marketingových skupin mohou také chtít používat bezdrátové připojení k síti. Každá z těchto skupin
může vyžadovat vlastní zásady brány firewall pro umístění, ze kterých se připojují k podnikové síti.

• Můžete implementovat omezující zásady týkající se instalace necertifikovaných aplikací na většině pracovních stanic
zaměstnanců, aby byla podniková síť chráněna před útoky. Skupina IT může vyžadovat přístup k dalším aplikacím.
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Proto by pro skupinu IT měly platit méně omezující zásady zabezpečení, než jaké platí pro běžné zaměstnance.
V takovém případě můžete vytvořit odlišné zásady brány firewall pro skupinu IT.

Zásady sdílené ve skupinách nebo umístěních jsou obvykle přidávány na stránce Zásady nebo na kartě Zásady. Na
stránce Klienti můžete přidat jakékoli zásady, které nejsou sdíleny skupinami a platí pouze v konkrétním umístění. Pokud
se rozhodnete přidat nové zásady na stránce Klienti, můžete tak učinit následujícími způsoby:

• Přidejte novou zásadu.
Přidání zásady

• Zkopírujte stávající zásadu a použijte ji k vytvoření nové zásady.
Kopírování a vkládání zásad na stránce Zásady
Kopírování a vkládání zásad na stránce Klienti

• Importujte zásadu dříve exportovanou z jiné lokace.
Export a import jednotlivých zásad aplikace Endpoint Protection

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu

Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu
Můžete kopírovat obsah sdílené zásady a z tohoto obsahu vytvořit nesdílenou zásadu. Kopírování umožňuje změnit
obsah sdílené zásady v jednom umístění namísto ve všech umístěních. Kopírování přepíše stávající sdílenou zásadu.

Po dokončení převodu se převedená zásada s novým názvem zobrazí v části Zásady a nastavení specifická pro
umístění. Nesdílené zásady se však na stránce Zásady pro typ zásad nezobrazí, pokud je nezkopírujete ze stránky
Klienti > karta Zásady na stránku Zásady.

Sdílené a nesdílené zásady

Kopírování a vkládání zásad na stránce Klienti

Kopírování a vkládání zásad na stránce Zásady

Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete převést zásadu.

3. V podokně spojeném se skupinou vybranou v předchozím kroku klepněte na možnost Zásady.

4. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí pole Převzít zásady a nastavení z nadřazené skupiny název skupiny.

Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud volbu dědění nezrušíte, nebude možné zásadu nahradit.

5. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte název umístění a konkrétní zásadu, kterou chcete
převést.

6. Vedle konkrétní zásady klepněte na položku Úlohy a poté klepněte na možnost Převést na nesdílené zásady.

7. V dialogovém okně Přehled upravte název a popis zásady.

8. Podle potřeby upravte další nastavení zásady.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady
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Zrušení přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění může být potřeba zrušit, pokud chcete zásadu trvale odstranit nebo ji uložit
pro pozdější použití.

Například ve skupině mohlo po zavedení nové zásady dojít k problémům. Pokud chcete, aby zásada zůstala v databázi,
můžete ji místo odstranění zrušit. Pokud zrušíte zásadu, bude automaticky zrušena ze skupin a umístění, ke kterým byla
přiřazena. Počet umístění, pro které se zásada používá, se zobrazí v podokně typ zásady Zásady na stránce Zásady.

NOTE

Před odstraněním zásady je nutné ji zrušit nebo nahradit ve všech skupinách a umístěních.

Můžete zrušit všechny zásady na stránce Zásady pro umístění nebo skupinu s výjimkou těchto zásad:

• Ochrana před viry a spywarem
• Nastavení aktualizace LiveUpdate

Můžete je pouze nahradit jinou Zásadou ochrany před viry a spywarem nebo Zásadou aktualizace LiveUpdate.

Nahrazení zásady

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

1. Pokud chcete na stránce Zásady zrušit přiřazení sdílené zásady, klikněte v konzoli na možnost Zásady.

2. Na stránce Zásady v části Zásady klikněte na typ zásady, který chcete zrušit.

3. V podokně Zásady typ zásady klikněte na zásadu, kterou chcete zrušit.

4. Na stránce Zásady v části Úlohy klikněte na položku Zrušit zásadu.

5. V dialogovém okně Zrušit zásadu označte skupiny a umístění, ze kterých chcete zásadu zrušit.

6. Klepněte na tlačítko Zrušit.

7. Po zobrazení výzvy k potvrzení zrušení zásady u skupin a umístění klepněte na tlačítko Ano.

8. Pokud chcete na stránce Klienti zrušit přiřazení sdílené nebo nesdílené zásady, klikněte v konzoli na možnost Klienti.

9. Na stránce Klienti v části Klienti vyberte skupinu, pro kterou chcete zásadu zrušit.

10. Na kartě Zásady zrušte zaškrtnutí políčka Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „název skupiny“.

Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud převzetí nezrušíte, zrušení zásady nebude možné.

11. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění vyhledejte název umístění, pro které chcete zrušit zásadu.

12. Vyhledejte zásadu pro umístění, které chcete odstranit.

13. Klikněte na položku Úlohy a vyberte možnost Zrušit zásadu.

14. V dialogovém okně Zrušit zásadu klikněte na možnost Ano.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích
Jako správce Symantec Endpoint Protection Manager zabráníte uživatelům zakázat ochranu na počítači klienta nastavení
úrovně kontroly uživatelů nebo zamknutím možnosti zásad. Například zásada brány firewall používá úroveň kontroly,
kdežto zásada Ochrany před viry a spywarem používá zámek.

Symantec doporučuje vždy bránit uživatelům před vypnutím ochrany.
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• Jaké jsou úrovně uživatelského ovládání?
• Změna úrovně uživatelského ovládání
• Uzamčení a odemčení nastavení zásad
• Zakázat koncovým uživatelům vypnutí specifických ochranných technologií
• Postup aktualizace zásad klienta z Symantec Endpoint Protection Manager

Jaké jsou úrovně uživatelského ovládání?

Úrovně kontroly uživatelů jsou používány pro zpřístupnění specifických funkcí uživateli. Nastavením úrovně uživatelského
ovládání můžete určit, zda má být uživatelské rozhraní klienta zcela neviditelné, zda se má zobrazit částečná sada funkcí
nebo zda se má zobrazit úplné uživatelské rozhraní.

Table 71: Úrovně řízení uživatele

Úroveň uživatelského
ovládání Popis

Ovládání serveru Umožňuje uživatelům nejmenší kontrolu nad klientem. Při nastavení kontroly serverů může uživatel měnit
odemčená nastavení, ale ty se přepíšou v následujícím momentě.

Řízení klienta Poskytuje uživatelům největší kontrolu nad klientem. Kontrola klienta umožňuje uživatelům konfigurovat
nastavení. Nastavení upravené klientem má přednost před nastavením serveru. Nastavení nejsou při
použití nové zásady přepsána s výjimkou případu, kdy je dané nastavení v nové zásadě uzamčeno.
Klientské řízení je vhodné pro zaměstnance, kteří pracují ve vzdálených umístěních nebo doma.

Note: Koncový uživatel musí být členem skupiny správců systému Windows ke změně jakéhokoliv
nastavení v režimu Řízení klienta nebo režimu Smíšené řízení.

Smíšené řízení Poskytuje uživateli kombinaci kontroly nad klientem. Určete, které možnosti dovolíte uživatelům
konfigurovat, nastavením možnosti Řízení serveru nebo Řízení klienta. Uživatel si udržuje kontrolu nad
nastavením pro položky pod řízením klienta. Nastavení položek pod řízením serveru jsou ovládány vámi.

U klienta pro systém Windows můžete nakonfigurovat všechny možnosti. U klienta pro systém Mac je dostupná pouze
ikona v oznamovací oblasti a některé možnosti systému IPS pro ovládání serveru a ovládání klienta.

Klienty které běží v Řízení klienta nebo Smíšeném řízení se přepnou na Řízení serveru při použití zásady karantény
serverem.

Zabránění a povolení uživatelům měnit uživatelské rozhraní klienta

Změna úrovně uživatelského ovládání

Některá spravovaná nastavení mají závislosti. Uživatelé mohou mít například oprávnění ke konfigurování pravidel brány
firewall, nebudou však mít přístup ke klientskému uživatelskému rozhraní. Protože uživatelé nebudou mít přístup k
dialogovému oknu konfigurování pravidel brány firewall, nemohou pravidla vytvářet.

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.
2. V části Zobrazit klienty vyberte skupinu a klikněte na kartu Zásady.
3. V části Zásady a nastavení specifická pro umístění rozbalte položku Nastavení specifická pro umístění pro

umístění, které chcete změnit.
4. Vedle položky Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta klikněte na položku Úlohy > Upravit nastavení.
5. V dialogovém okně Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta proveďte jednu z následujících možností:

– Klepněte na možnost Ovládání serveru a potom na položku Přizpůsobit.
Konfigurujte jakékoli nastavení a klepněte na tlačítko OK.

– Klepněte na možnost Klientské řízení.
– Klepněte na možnost Smíšené řízení a potom na položku Přizpůsobit.

Konfigurujte jakékoli nastavení a klepněte na tlačítko OK.
6. Klikněte na tlačítko OK.
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Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení

Uzamčení a odemčení nastavení zásad

Nastavení zásad můžete zamykat a odemykat. Koncoví uživatelé nemohou uzamčená nastavení měnit. Vedle nastavení,
které lze uzamknout, je zobrazena ikona visacího zámku. Podle potřeby můžete zamknout nebo odemknout nastavení
ochrany před viry a spywarem, nastavení ochrany před změnami, nastavení odesílání a nastavení prevence narušení.

Zakázat koncovým uživatelům vypnutí specifických ochranných technologií

Pokud nastavíte klienta na Smíšené řízení nebo Řízení serveru, ale nezamknete tyto možnosti, mohou koncoví uživatelé
toto nastavení změnit. Tyto změny budou zachovány do dalšího prezenčního signálu s Symantec Endpoint Protection
Manager. Zamknutím možností zásad v různých zásadách zajistíte zákaz změny nastavení koncovými uživateli, i v Řízení
klienta.

NOTE

Koncoví uživatelé systému Windows, kteří nejsou ve skupině Správců, nemohou měnit nastavení v
uživatelském rozhraní klienta Symantec Endpoint Protection bez ohledu na konfiguraci Nastavení specifické
polohy. Správci systému Windows 10 mohou stále zakázat tento produkt skrze ikonu plochy oznámení i po
nastavení těchto možností. Nemohou ale zakázat jednotlivé technologie ochrany skrze uživatelské rozhraní
klienta.

NOTE

Pokud nechcete měnit zásady pro všechny skupiny, zakažte zásadu převádění pro skupinu, ve které chcete
provádět změny. Pokud upravíte sdílenou zásadu, upravená zásada bude použita ve všech skupinách této
zásady, i přes zákaz zásady převádění.

Pro zamezení zákazu brány firewall nebo řízení aplikací a zařízení koncovými uživateli

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.
2. Klikněte na skupinu klientů, kterou chcete omezit, a poté klikněte na kartu Zásady.
3. Rozbalte Nastavení určité polohy.
4. Vedle položky Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta klikněte na položku Úlohy > Upravit nastavení.
5. Klikněte na možnost Řízení serveru nebo Smíšené řízení a potom na položku Přizpůsobit.
6. V dialogovém okně (řízení serveru) Nastavení uživatelského rozhraní klienta nebo panelu (smíšené řízení)

odklikněte možnost Povolit následujícím uživatelům zapnutí a vypnutí brány firewall a Povolit uživateli zapnout
a vypnout řízení přístroje aplikace.

7. Klikněte na tlačítko OK a poté opět na tlačítko OK.

Pro zákaz vypínání prevence narušení koncovými uživateli

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.
2. Klikněte na skupinu klientů, kterou chcete omezit, a poté klikněte na kartu Zásady.
3. Rozbalte Zásady určité polohy.
4. Vedle položky Zásady prevence narušení klikněte na Úlohy > Upravit zásadu.
5. Klikněte na Prevenci narušení a poté klikněte na zámky vedle Povolit prevenci narušení sítě a Povolit prevenci

narušení prohlížeče pro zamknutí těchto funkcí.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Pro zabránění uživatelům před vypnutím ochrany před viry a spywarem

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.
2. Klikněte na skupinu klientů, kterou chcete omezit, a poté klikněte na kartu Zásady.
3. Rozbalte Zásady určité polohy.
4. Vedle položky Zásada ochrany před viry a spywarem klikněte na Úlohy > Upravit zásadu.
5. Pod Nastavení systému Windows, zamkněte následující funkce:
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– Klikněte na Auto-Protect a poté klikněte na zámek vedle položky Povolit funkci Auto-Protect.
– Klikněte na Stáhnout ochranu a poté klikněte na zámek vedle položky Povolit funkci Download Insight pro

detekci potenciálních rizik stažených souborů založených na hodnocení souborů.
– Klikněte na SONAR a poté klikněte na zámek vedle položky Povolit SONAR.
– Klikněte na Driver rychlého spuštění ochrany před malwarem a poté klikněte na zámek vedle položky Povolit

Symantec rychlé spuštění ochrany před malwarem.
– Klikněte na možnost Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook a poté klikněte na zámek vedle položky

Povolit funkci Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook.
– U verzí starších než 14.2 RU1 klikněte na možnost Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu a poté klikněte

na zámek vedle položky Povolit funkci Auto-Protect pro internetovou poštu.
– U verzí starších než 14.2 RU1 klikněte na možnost Funkce Auto-Protect pro Lotus Notes a poté klikněte na

zámek vedle položky Aktivovat funkci Auto-Protect pro Lotus Notes.
– Klikněte na Možnosti globálního prověřování a poté klikněte na zámky vedle položky Povolit funkci Insight pro

a Povolit odhalení virů heuristickou metodou Bloodhound.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Zamezení vypnutí omezení zneužití paměti (verze 14.1 a novější) koncovými uživateli

Ve verzi 14 se v zásadě prevence narušení objevila možnost Omezení zneužití paměti a nazývala se Základní ochrana
před neoprávněným použitím.

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.
2. Klikněte na skupinu klientů, kterou chcete omezit, a poté klikněte na kartu Zásady.
3. Rozbalte Nastavení určité polohy.
4. Vedle položky Omezení zneužití paměti klikněte na Úlohy > Upravit zásadu.
5. Klikněte na Omezení zneužití paměti a poté klikněte na zámek vedle položky Povolit omezení zneužití paměti.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Postup aktualizace zásad klienta z Symantec Endpoint Protection Manager

Po provedení těchto změn obdrží klienty ve skupině aktualizované zásady podle nastavení komunikace skupiny. Pokud je
skupina v režimu push Symantec Endpoint Protection Manager pobízí klienta k přihlášení po několika vteřinách. Pokud je
skupina v režimu pull, klient se přihlásí při příštím plánovaném prezenčním signálu.

Pokud chcete aby se přihlásili dříve než při příštím prezenčním signálu, můžete vyzvat klienta k přihlášení a aktualizaci
jeho zásady. Zásadu také můžete aktualizovat ručně Symantec Endpoint Protection na klientovi.

Aktualizace zásad klienta

Jakmile klient aktualizuje zásadu, tlačítko VypnoutSymantec Endpoint Protection zešedne při kliknutím pravým
tlačítkem na ikonu plochy oznámení Symantec Endpoint Protection.

Monitorování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích
Klient pro systém Windows monitoruje a sbírá informace o aplikacích a službách spuštěných v jednotlivých počítačích.
Můžete klienta nakonfigurovat tak, aby informace sbíral do seznamu a tento seznam odesílal na server pro správu.
Seznam aplikací a jejich charakteristik se nazývá zjištěné aplikace.

Tyto informace můžete použít ke zjišťování, jaké aplikace spouštějí vaši klienti. Tyto informace můžete také použít, když
potřebujete zjistit údaje o aplikacích v následujících oblastech:
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• Zásady brány firewall
• Zásady řízení aplikací a zařízení
• Technologie SONAR
• Zásady integrity hostitele
• Sledování síťových aplikací
• seznamy otisků souboru

NOTE

Klienti systémů Linux a Mac nemonitorují aplikace a služby spuštěné v těchto počítačích.

Můžete provést několik úloh pro nastavení a použití známých aplikací.

Table 72: Kroky pro spuštění monitorování aplikací

Kroky Popis

Povolit známé
aplikace

Nastavte server pro správu na získávání informací o aplikacích, které spustí klientské počítače.
Získávání informací o aplikacích spuštěných klientskými počítači

Hledání aplikací Můžete použít různé nástroje pro hledání aplikací, které klientské počítače spustí. Můžete vyhledávat podle
kritérií založených na aplikacích nebo počítačích. Můžete například zjistit, jakou verzi aplikace Internet
Explorer používají jednotlivé klientské počítače.
Vyhledávání informací o aplikacích spuštěných počítači
Výsledky hledání aplikací si můžete uložit pro další použití.

NOTE

V některých zemích nemusí být podle místního právního řádu povoleno nástroj zjištěné aplikace za určitých
okolností používat, například k získávání informací o používání aplikací z přenosného počítače, když se
zaměstnanec přihlásí k firemní síti z domova pomocí firemního přenosného počítače. Před použitím tohoto
nástroje prosím potvrďte, že je jeho použití pro vaše účely povoleno právními předpisy vaší země. Není-li
povoleno, postupujte prosím podle instrukcí pro deaktivaci nástroje.

Povolení získávání aplikací
Můžete povolit získané aplikace pro skupinu nebo umístění, které shromažďuje informace o aplikacích, které klientské
počítače spouštějí. Klienti potom uchovávají záznam o každé spuštěné aplikaci a odesílají tato data na server pro správu.

Vzhledem k tomu, že data o získaných aplikacích předávají na server pro správu jednotliví klienti aplikace Symantec
Endpoint Protection, nese aplikace Symantec Endpoint Protection Manager většinu povinností zpracování při zajišťování
zpracování a uložení těchto dat v databázi SQL Server. Čím více systémů, které předá data o získaných aplikacích, a čím
větší je škála aplikací spuštěných v prostředí, tím více informací musí být dočasně uloženo a poté zpracováno v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager. To může generovat delší čekací doby na jiných datech klientů aplikace SEP, jako
jsou data provozního stavu nebo data protokolu zabezpečení. Ve velmi zaneprázdněných prostředích to může vytvářet
problémy s procesorem nebo pamětí pro aplikace SEPM, které již mají nedostatečné zdroje.

NOTE
Klienti se systémy Mac a Linux nepodporují získané aplikace.

Povolení získávání aplikací pro skupinu:

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti, vyberte skupinu a klikněte na možnost Zásady.
2. Na kartě Zásady klepněte na položku Nastavení komunikace.
3. V dialogovém okně Nastavení komunikace zaškrtněte políčko Zjistit, jaké aplikace jsou spuštěny v klientských

počítačích, a potom klikněte na tlačítko OK.
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Povolení získávání aplikací pro lokaci:

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti, vyberte skupinu a klikněte na možnost Zásady.
2. Na kartě Zásady vyberte umístění a pak rozbalte možnost Nastavení specifická pro umístění.
3. Napravo od možnosti Nastavení komunikace klikněte na možnost Úlohy a potom zrušte zaškrtnutí možnosti Použití

nastavení komunikace skupiny a klikněte na možnost Upravit nastavení.
4. V dialogovém okně Nastavení komunikace pro název umístění označte možnost Zjistit, jaké aplikace jsou

spuštěny v klientských počítačích a poté klikněte na tlačítko OK.

Povolení získávání aplikací pro umístění:

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery a potom klikněte na možnost Upravit vlastnosti umístění.
2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Sledovat všechny aplikace, které spouštějí klienti.
3. Pokud chcete zmenšit velikost výchozí databáze, zaškrtněte políčko Odstranit data o získaných aplikacích po

x dnech. Pokud máte potíže s aktualizací databáze serveru pro správu, společnost Symantec doporučuje zadat
hodnotu 7.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Můžete nastavit oznámení, které bude odesláno na vaši e-mailovou adresu, pokud kterýkoli klient ve skupině nebo
umístění spustí aplikaci.

Nastavení oznámení správce

Sledování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Vyhledávání informací o získaných aplikacích spuštěných počítači
Jakmile server pro správu obdrží od klientů seznam získaných aplikací, můžete zadávat dotazy a zjišťovat o těchto
aplikacích podrobnosti. Můžete například najít všechny klientské počítače, které používají neautorizovanou aplikaci.
Následně můžete vytvořit pravidlo brány firewall, které tuto aplikaci na klientském počítači zablokuje. Dalším příkladem
může být aktualizace všech klientských počítačů pro použití aktuální verze aplikace Microsoft Word. Úkol Hledat aplikace
můžete spustit z jakéhokoli typu zásady.

NOTE

Klient systému Mac nesleduje aplikace a služby spuštěné v počítačích se systémem Mac.

Aplikaci lze vyhledávat následujícími způsoby:

• Podle aplikace.
Vyhledáváni můžete omezit na určité aplikace nebo podrobnosti aplikace, jako je název, neopakovatelný identifikátor
souboru, cesta, velikost, verze nebo čas poslední změny.

• Podle klienta nebo klientského počítače.
Je možné vyhledávat aplikace, které používá konkrétní uživatel nebo jsou spouštěny v konkrétním počítači. Můžete
například vyhledávat adresu IP počítače.

Také můžete vyhledávat názvy aplikací přímo v zásadě brány firewall a následně je použít v pravidle brány firewall.

Definování informací o aplikacích

NOTE

Informace v okně Hledat se nezaznamenávají, dokud nepovolíte funkci, která udržuje přehled o všech
aplikacích spuštěných klienty. Můžete přejít na stránku Klienti, otevřít dialogové okno Nastavení komunikace a
pro každou skupinu nebo umístění tuto funkci povolit.

Postup hledání informací o aplikacích spuštěných počítači:
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1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. Na stránce Zásady v části Úlohy kliepněte na položku Hledat aplikace.

3. V dialogovém okně Hledat aplikace napravo od pole Hledat aplikace v umístění klikněte na tlačítko Procházet.

4. V dialogovém okně Vybrat skupinu nebo umístění vyberte skupinu klientů, jejichž aplikace chcete zobrazit, a
klepněte na tlačítko OK.

Nelze zadat více skupin současně.

5. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Hledat podskupiny.

6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li vyhledávat podle informací o uživateli nebo počítači, klepněte na položku Podle informací o klientovi
nebo počítači.

• Chcete-li vyhledávat podle aplikace, klepněte na položku Podle aplikací.

7. Klikněte do buňky Pole pro vyhledávání a poté ze seznamu vyberte kritéria vyhledávání.

Buňka Pole pro vyhledávání zobrazuje kritéria možnosti, kterou jste vybrali. Podrobné informace o těchto kritériích
zobrazíte klepnutím na položku Nápověda.

8. Klepněte do prázdné buňky pod buňkou Operátor porovnání a poté vyberte jeden z operátorů.

9. Klepněte do prázdné buňky pod buňkou Hodnota a poté vyberte nebo zadejte hodnotu.

V závislosti na kritériích, která jste zvolili v buňce Pole pro vyhledávání, může buňka Hodnota nabízet formát nebo
hodnotu z rozevíracího seznamu.

10. Chcete-li přidat další kritéria vyhledávání, klepněte do druhého řádku a zadejte informace do buněk Pole pro
vyhledávání, Operátor porovnání a Hodnota.

Pokud zadáte více než jeden řádek vyhledávacích kritérií, pokusí se dotaz nalézt shodu se všemi podmínkami.

11. Klikněte na tlačítko Hledat.

12. V tabulce Výsledky dotazu proveďte jeden z následujících úkonů:

• Další řádky a sloupce zobrazíte klepnutím na šipky posuvníku.
• Další obrazovky s informacemi zobrazíte klepnutím na tlačítka Předchozí a Další.
• Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, vyberte řádek a klepněte na položku Zobrazit podrobnosti.

Výsledky se neuloží, pokud je neexportujete do souboru.

13. Chcete-li odebrat výsledky dotazu, klepněte na tlačítko Vymazat vše.

14. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Sledování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Správa ochrany pomocí brány firewall
Brána firewall umožňuje příchozí a odchozí síťový provoz, který zadáte v zásadě brány firewall. Zásada brány firewall
aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje pravidla a nastavení ochrany, která můžete ve většině případů povolit
nebo zakázat a také konfigurovat.
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Table 73: Volitelné kroky správy ochrany bránou firewall

Úloha Popis

Přečtěte si informace
o ochraně brány firewall

Než nakonfigurujete ochranu bránou firewall, měli byste se s bránou firewall seznámit.
Způsob fungování brány firewall
Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection

Vytvoření zásady brány
firewall

Aplikace Symantec Endpoint Protection se instaluje s výchozí zásadou brány firewall. Výchozí zásadu
můžete upravit nebo můžete vytvořit zásady nové.
Zásadu je třeba nejprve vytvořit, než pro ni nakonfigurujete pravidla brány firewall a nastavení ochrany
pomocí brány firewall.
Vytvoření zásady brány firewall

Vytvoření a přizpůsobení
pravidel brány firewall

Pravidla brány firewall jsou komponenty zásady, které řídí, jak brána firewall chrání klientské počítače
před nebezpečnými útoky.
Výchozí zásada brány firewall obsahuje výchozí pravidla brány firewall. A když vytvoříte novou zásadu,
aplikace Symantec Endpoint Protection poskytne výchozí pravidla brány firewall. Výchozí pravidla však
můžete upravit nebo můžete vytvořit pravidla nová.
Přidání nového pravidla brány firewall
Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Povolení nastavení ochrany
pomocí brány firewall

Poté, co brána firewall dokončí určité operace, je řízení předáno několika součástem. Každá součást je
určena k provedení různých typů analýzy paketu.
Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla
Automatické blokování připojení k útočícímu počítači
Zabránění vnějším skrytým útokům v počítačích
Zakázání brány firewall systému Windows
Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer

Sledování ochrany bránou
firewall

Pravidelně sledujte stav ochrany pomocí brány firewall na počítačích.
Sledování ochrany koncového bodu

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení

Způsob fungování brány firewall
Brána firewall slouží k následujícímu:

• Zabraňuje všem neoprávněným uživatelům v přístupu k počítačům a sítím ve vaší společnosti připojeným k Internetu
• Sleduje komunikaci mezi počítačem a ostatními počítači na Internetu
• Vytváří štít, který povoluje nebo blokuje pokusy o přístup k informacím v počítači
• Varuje vás, pokud dojde k pokusům o připojení z jiných počítačů
• Upozorňuje vás na pokusy o připojení od aplikací ve vašem počítači, které se připojují k jiným počítačům

Brána firewall kontroluje datové pakety, které se šíří po Internetu. Paket je diskrétní jednotka dat, která je součástí
informačního toku mezi dvěma počítači. Pakety se v místě doručení opět sestavují, aby působily jako nepřerušovaný
proud dat.

Pakety obsahují následující informace o datech:

• Výchozí počítač
• Určený příjemce nebo více příjemců
• způsobu zpracování datového paketu,
• portech, které pakety přijímají.

Porty jsou kanály, které rozdělují proud dat, který přichází z Internetu. Aplikace, které běží na počítači, u těchto portů
naslouchají. Aplikace přijímají data, která jsou odeslána na porty.
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Síťové útoky využívají slabých míst u zranitelných aplikací. Útočníci používají tato slabá místa, aby na porty odesílali
pakety obsahující nebezpečný programový kód. Pokud zranitelné aplikace na portech naslouchají, nebezpečný kód
umožní útočníkům získat přístup do počítače.

Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection
Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection na základě pravidel a zásad brány firewall povoluje nebo blokuje
síťový provoz. Aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje zásady brány firewall s pravidly brány firewall a
nastaveními brány firewall pro prostředí kanceláře. Prostředí kanceláře je obvykle pod ochranou firemních bran firewall,
hraničních filtrů paketů nebo antivirových serverů. Proto je obvykle lépe zabezpečeno než většina domácích prostředí,
kde je k dispozici pouze omezená hraniční ochrana.

Pravidla pro bránu firewall řídí způsob, jakým má být chráněn klientský počítač před nebezpečným příchozím i odchozím
provozem. Brána firewall automaticky kontroluje všechny příchozí a odchozí pakety a porovnává je s těmito pravidly.
Brána firewall povolí nebo zakáže pakety podle informací, které jsou v pravidlech obsaženy. Když se nějaký počítač
pokouší o připojení k jinému počítači, brána firewall porovná typ připojení s vlastním seznamem pravidel brány firewall.
Brána firewal používá kontrolu stavu pro veškerý síťový provoz.

Při první instalaci konzole jsou každé skupině automaticky přiřazeny výchozí zásady brány firewall.

Při každém přidání nového umístění konzola automaticky zkopíruje zásady brány firewall do výchozího umístění.

Vy určujete úroveň komunikace mezi uživateli a klientem tím, že povolíte nebo zablokujete možnost konfigurace pravidel
a nastavení brány firewall. Uživatelé mohou s klienty komunikovat, jen pokud budou upozorněni na nové síťové připojení
a možné problémy. Případně mohou mít plný přístup k uživatelskému rozhraní.

Klienta lze nainstalovat s výchozím nastavením brány firewall. Ve většině případů není nutné toto nastavení měnit. Pokud
však máte důkladné znalosti o sítích, můžete v nastavení brány firewall klienta provést řadu různých změn a optimalizovat
tak ochranu klientského počítače.

Od verze 14.2 nabízí klient systému Mac bránu firewall pouze pro spravovaného klienta. Uživatel může bránu firewall
povolit nebo zakázat, pouze pokud správce povolil řízení klientů. Protože tato brána firewall funguje na jiné síťové vrstvě
než brána firewall operačního systému Mac, lze je obě povolit, aby byly spuštěny souběžně.

Nastavení brány firewall u klientů systému Mac

Správa ochrany bránou firewall

Způsob fungování brány firewall

Způsob, kterým brána firewall využívá stavovou inspekci

Typy zásad zabezpečení

Nastavení brány firewall u klientů systému Mac
Toto jsou nastavení brány firewall, která jsou obsažena v klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém
Mac:

• Inteligentní pravidla brány firewall
• Vlastní pravidla brány firewall

Tato nastavení může konfigurovat pouze správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Brána firewall je
k dispozici pouze pro spravované klienty.

Brána firewall je obsažena v klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac od verze 14.2.
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Table 74: Nastavení brány firewall

Typ nastavení Popis

Inteligentní pravidla
brány firewall

Inteligentní pravidla brány firewall poskytují ochranu, která zabraňuje běžným typům útoku. Také povolují
provoz v určitých protokolech v případě, že systém Mac vytvoří úvodní požadavek na tento protokol.
Mezi nastavení ochrany patří:
• Zjištění při prohledávání portů
• Zjištění útoku denial of service
• Opatření proti falšování adresy MAC
• Automaticky blokovat adresu IP útočníka
Mezi protokoly provozu paří:
• Smart DHCP
• Smart DNS
Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac není integrována s vestavěnou bránou
firewall operačního systému. Místo toho funguje souběžně. Brána firewall operačního systému provádí
kontrolu na aplikační vrstvě, zatímco brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection provádí kontrolu na
nižších úrovních (síť a přenos).
Brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Mac nenabízí pravidla blokování peer-to-
peer, i když je lze částečně vytvořit prostřednictvím vlastních pravidel brány firewall.

Vlastní pravidla brány
firewall

Vlastní pravidla brány firewall umožňují správci vytvořit pravidla, která obsahují různé atributy síťového
provozu.

Správa ochrany bránou firewall

Vytvoření zásady brány firewall
Produkt Symantec Endpoint Protection obsahuje výchozí zásady brány firewall s výchozími pravidly brány firewall a
výchozím nastavením brány firewall pro prostředí kanceláří. Prostředí kanceláře je obvykle pod ochranou firemních bran
firewall, hraničních filtrů paketů nebo antivirových serverů. Proto je obvykle lépe zabezpečeno než většina domácích
prostředí, kde je k dispozici pouze omezená hraniční ochrana.

Při první instalaci konzole jsou každé skupině automaticky přiřazeny výchozí zásady brány firewall.

NOTE

Změna názvu výchozí zásady brány firewall může vést k upgradu namísto aktualizace zásady. Totéž platí pro
výchozí pravidla v rámci výchozí zásady brány firewall.

Při každém přidání nového umístění konzola automaticky zkopíruje zásady brány firewall do výchozího umístění.
Pokud vám výchozí nastavení ochrany nevyhovuje, můžete zásady brány firewall upravit pro každé umístění, například
domovská lokace nebo lokace zákazníka. Pokud nechcete použít výchozí zásady brány firewall, můžete je upravit nebo
nahradit jinými sdílenými zásadami.

Vytvoření zásady brány firewall popisuje úkoly, které můžete provést při konfiguraci nové zásady brány firewall. Nejprve je
třeba přidat zásadu brány firewall. Zbývající úkoly jsou volitelné a můžete je provést v jakémkoli pořadí.
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Table 75: Vytvoření zásady brány firewall

Úloha Popis

Přidání nových pravidel brány firewall Pravidla brány firewall jsou součásti zásad, které řídí, jak brána firewall chrání klientské
počítače před nebezpečným příchozím provozem a aplikacemi. firewall chrání klientské
počítače od nebezpečného příchozího provozu a aplikací. Brána firewall automaticky kontroluje
všechny příchozí a odchozí pakety a porovnává je s těmito pravidly. Brána firewall povolí nebo
zakáže pakety podle informací, které jsou v pravidlech obsaženy. Můžete upravit nebo zakázat
výchozí pravidla a vytvořit nová pravidla.
Když vytvoříte novou zásadu brány firewall, aplikace Symantec Endpoint Protection k nim
poskytne několik výchozích pravidel, která jsou ve výchozím nastavení povolena.
Přidání nového pravidla brány firewall

Povolení a přizpůsobení oznámení
pro uživatele, kteří se pokusí spustit
blokovanou aplikaci

Můžete odeslat uživatelům oznámení, že aplikace, ke které chtějí získat přístup, je blokovaná.
Tato nastavení jsou standardně zakázána.
Oznámení uživatelům, že přístup k aplikaci je blokován

Povolení automatických pravidel
brány firewall

Můžete povolit možnosti, které automaticky dovolují komunikaci mezi určitými síťovými
službami. Při použití těchto možností není třeba vytvářet pravidla explicitně povolující tyto
služby. Můžete také povolit nastavení provozu, které zjišťuje a blokuje provoz prostřednictvím
protokolu NetBIOS a token ring.
Ve výchozím nastavení jsou povoleny jen protokoly síťového provozu.
Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla
Jestliže klient Symantec Endpoint Protection zjistí síťový útok, automaticky zablokuje příslušné
připojení, aby zajistil bezpečnost klientského počítače. Klient aktivuje aktivní odpověď, která
automaticky zablokuje veškerou komunikaci útočícího počítače po nastavenou dobu. Adresa IP
útočícího počítače je blokována pro jediné umístění.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.
Automatické blokování připojení k útočícímu počítači

Nastavení ochrany a režimu skrytí Můžete povolit nastavení pro zjišťování a protokolování potenciálních útoků vedených na
klienty a blokovat pokusy o falšování. Podle potřeby můžete povolit nastavení, které zabrání
útokům z vnějšího prostředí odhalit informace o vašich klientech.
Zabránění vnějším skrytým útokům v počítačích
Všechny možnosti ochrany a režimu skrytí jsou ve výchozím nastavení zakázány.

Integrace brány firewall produktu
Symantec Endpoint Protection
s branou firewall systému Windows

Podle potřeby můžete stanovit podmínky, za kterých aplikace Symantec Endpoint Protection
bránu firewall systému Windows zakáže. Po odinstalování aplikace Symantec Endpoint
Protection produkt Symantec Endpoint Protection obnoví nastavení brány firewall systému
Windows do podoby, v jaké se nacházelo před instalací aplikace Symantec Endpoint
Protection.
Ve výchozím nastavení je brána firewall systému Windows zakázána jen jednou a je vypnuto
i oznámení o této akci.
Zakázání brány firewall systému Windows

Konfigurace ověřování peer-to-peer Ověřování peer-to-peer můžete použít k povolení vzdálenému klientskému počítači (klient)
připojovat se k jinému klientskému počítači (ověřovatel) v rámci stejné podnikové sítě.
Ověřovatel dočasně blokuje příchozí provoz TCP a UDP ze vzdáleného počítače, dokud u
vzdáleného počítače neuspěje kontrola integrity hostitele.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.
Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer

Pokud povolíte ochranu branou firewall, povolí zásada veškerý příchozí a odchozí síťový provoz na protokolu IP
s těmito výjimkami:

• Výchozí ochrana brány firewall blokuje příchozí a odchozí provoz IPv6 se všemi vzdálenými systémy.
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NOTE

IPv6 je protokol síťové vrstvy používaný v síti Internet. Nainstalujete-li klienta v počítači se systémem
Microsoft Vista, seznam Pravidla bude obsahovat několik výchozích pravidel, která blokují protokol sítě
Ethernet typu IPv6. Pokud výchozí pravidla odeberete, budete muset vytvořit pravidlo, které bude protokol
IPv6 blokovat.

• Výchozí ochrana brány firewall omezuje příchozí připojení pro několik protokolů, které se při útocích často používají
(například Sdílení souborů Windows).
Interní síťová připojení jsou povolena a externí sítě blokovány.

Správa ochrany bránou firewall

Nejvhodnější postupy nastavení zásad brány firewall ve vzdálených klientech

Správa pravidel brány firewall
Pravidla brány firewall kontrolují, jak brána ochraňuje počítače před nebezpečnou příchozí komunikací a aplikacemi.
Brána firewall kontroluje všechny příchozí a odchozí pakety a porovnává je s povolenými pravidly. Povolení nebo
zablokování paketů proběhne podle podmínek stanovených v pravidlech brány firewall.

Klient Symantec Endpoint Protection obsahuje výchozí pravidla brány firewall pro ochranu počítače. Pokud to však
správce povolí nebo pokud není klient spravován, můžete pravidla brány firewall upravit a zajistit tak vyšší zabezpečení.

Aplikace Symantec Endpoint Protection nainstaluje výchozí zásady brány firewall obsahující výchozí pravidla. Když
vytvoříte novou zásadu brány firewall, aplikace Symantec Endpoint Protection k nim poskytne několik výchozích pravidel.
Pokud to správce povolí nebo pokud není klient spravován, můžete upravit libovolná výchozí pravidla nebo vytvořit nová
pravidla brány firewall.

Zásada musí obsahovat alespoň jedno pravidlo. Maximální počet pravidel však není omezen. Pravidla můžete podle
potřeby povolit či zakázat. Při řešení potíží můžete např. pravidlo zakázat a znovu jej povolit až po ukončení této činnosti.

Správa pravidel brány firewall obsahuje informace potřebné pro správu pravidel brány firewall.
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Table 76: Správa pravidel brány firewall

Úloha Popis

Zjistěte, jak pravidla
brány firewall fungují
a čím je pravidlo tvořeno

Před upravováním pravidel brány firewall byste se měli seznámit s následujícími informacemi ohledně
způsobu, jakým tato pravidla fungují:
• Způsob uspořádání pravidel, abyste zajistili přednostní vyhodnocování nejvíce omezujících pravidel

a ponechání nejobecnějších pravidel až nakonec
Informace o pořadí zpracování pravidla brány firewall, nastavení brány firewall a prevence narušení

• Klient používá kontrolu stavu, která sleduje stav síťového připojení
Způsob, kterým brána firewall využívá stavovou inspekci

• Součásti brány firewall, které tvoří pravidlo brány firewall
Po pochopení podstaty těchto aktivačních událostí a nejlepšího způsobu jejich využití můžete pravidla
brány firewall přizpůsobit, abyste zvýšili ochranu klientů a serverů.
Prvky pravidla brány v klientovi

Přidání nového pravidla
brány firewall

V rámci správy pravidel brány firewall můžete provádět následující úkony:
• Nová pravidla brány firewall můžete pomocí konzole přidávat několika způsoby.

První ze způsobů umožňuje přidat nevyplněné pravidlo s výchozím nastavením. V případě druhé vás
procesem vytvoření nového pravidla provede průvodce.
Přidání vlastních pravidel, která aplikace Symantec Endpoint Protection instaluje ve výchozím
nastavení
Přidání pravidel brány firewall do klienta

• Přizpůsobení pravidla změnou libovolného kritéria pravidla brány firewall
• Export a import pravidel brány firewall z jiné zásady brány firewall

Export a import pravidel brány firewall v klientovi
• Kopírování a vkládání pravidel brány firewall

Můžete také ušetřit čas a vytvořit nové pravidlo brány firewall zkopírováním stávajícího pravidla,
které je podobné tomu, jež chcete vytvořit. Zkopírované pravidlo následně můžete upravit tak, aby
odpovídalo vašim požadavkům.

Přizpůsobení pravidla
brány firewall

Po vytvoření nového pravidla, nebo budete-li chtít výchozí pravidlo přizpůsobit, můžete upravit kritéria
libovolného pravidla brány firewall.

Přidání nového pravidla brány firewall
Nová pravidla brány firewall lze vytvořit jednou z těchto metod:

Prázdné pravidlo Prázdné pravidlo povoluje veškerý provoz.
Přidání nového prázdného pravidla brány firewall

Průvodce přidáním pravidla
pro bránu firewall

Pokud přidáváte pravidla pomocí průvodce Přidat pravidlo pro bránu firewall, nezapomeňte pravidlo
nastavit. Průvodce nekonfiguruje nová pravidla s více kritérii.
Přidání pravidla brány firewall pomocí průvodce

V pravidle můžete kdykoli určit příchozí a odchozí provoz. Pro některé typy provozu, jako je HTTP, nemusíte vytvářet
příchozí pravidla. Klient Symantec Endpoint Protection používá pro provoz TCP kontrolu stavu. Proto nepotřebuje pravidlo
k filtrování provozu ve zpětném směru, který zahájili klienti.

Když vytvoříte nové pravidlo brány firewall, bude automaticky povoleno. Potřebujete-li povolit konkrétní přístup k počítači
nebo aplikaci, můžete pravidlo brány firewall zakázat. Pravidlo je zakázáno pro všechny převzaté zásady.

Pravidlo je také zakázáno pro všechna umístění, pokud je sdílené a pouze pro jedno umístění, pokud je specifické pro
umístění.
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NOTE

Aby brána firewall mohla pravidla zpracovat, pravidla musí být povolena.

1. Pokud chcete přidat nové prázdné pravidlo brány firewall, otevřete v konzoli zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.

3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla klikněte na tlačítko Přidat prázdné pravidlo.

4. Podle potřeby můžete změnit kritéria pravidla brány firewall.

5. Po dokončení konfigurace pravidla klikněte na tlačítko OK.

6. Pokud chcete přidat pravidlo brány firewall pomocí průvodce, otevřete v konzoli zásady brány firewall.

7. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla klikněte na tlačítko Přidat pravidlo.

8. Zadejte možnosti na každé obrazovce a potom klikněte na tlačítko Další.

9. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Podle potřeby můžete změnit kritéria pravidla brány firewall.

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Způsob, kterým brána firewall využívá stavovou inspekci

O pravidlech brány firewall serveru a pravidlech klienta
Pravidla jsou zařazena do kategorií podle toho, zda jde o pravidla serveru nebo pravidla klienta. Pravidla serveru jsou
pravidla vytvořená v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a stažená do klienta aplikace Symantec Endpoint
Protection. Pravidla klienta jsou ta, která konfigurujete na klientovi.

Všechna pravidla v klientovi systému Mac jsou pravidla serveru. Uživatelé systému Mac nemají možnost vytvořit pravidla
klienta pro klienta systému Mac.

Brána firewall byla v klientovi systému Mac zavedena od verze 14.2.

Úroveň řízení uživatele a stav pravidel popisuje vztah mezi úrovní řízení uživatele klienta a interakcí uživatele s pravidly
brány firewall.

Table 77: Úroveň řízení uživatele a stav pravidel

Úroveň
uživatelského

ovládání
Interakce uživatele

Ovládání serveru Klient systému Windows dostává pravidla serveru, ale uživatel je nemůže zobrazit. Uživatel nemůže ani
vytvářet pravidla klienta.
Klient systému Mac neumožňuje uživateli povolit nebo zakázat bránu firewall.

Smíšené řízení Klient systému Windows dostává pravidla serveru. Uživatel může vytvářet pravidla klienta, která jsou sloučena
s pravidly serveru a nastavením zabezpečení klienta.
Klient systému Mac umožní nebo neumožní uživateli povolit nebo zakázat bránu firewall. Závisí to na tom, zda
je v důkladném nastavení nastaveno serverové řízení nebo řízení klienta.
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Úroveň
uživatelského

ovládání
Interakce uživatele

Řízení klienta Klient nedostává pravidla serveru. Uživatel může vytvářet pravidla klienta. Správce aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager nemůže zobrazit pravidla klienta.
Klient systému Mac umožní uživateli povolit nebo zakázat bránu firewall.

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Priorita zpracování pravidel serveru a klienta uvádí pořadí, ve kterém brána firewall zpracovává pravidla serveru, pravidla
klienta a nastavení klienta.

Table 78: Priorita zpracování pravidel serveru a klienta

Priorita Typ pravidla nebo nastavení

První Pravidla serveru s vysokými úrovněmi priority (v seznamu Pravidla uvedená nad modrou čarou)
Druhá Pravidla klienta
Třetí Pravidla serveru s nižšími úrovněmi priority (v seznamu Pravidla uvedená pod modrou čarou)

U klienta jsou pravidla serveru pod modrou čarou zpracována až po pravidlech klienta.
Čtvrtá Nastavení zabezpečení klienta
Pátá Nastavení klienta podle aplikací

U klientů mohou uživatelé upravovat pravidla klientů nebo nastavení zabezpečení, ale nemohou upravovat pravidla
serveru.

WARNING

Pokud se klient nachází v režimu smíšeného řízení, mohou uživatelé vytvářet pravidla klienta ovlivňující veškerý
provoz. Tato pravidla potlačují pravidla serverů pod modrou čarou.

Správa pravidel brány firewall

Změna pořadí pravidel brány firewall

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Informace o pořadí zpracování pravidla brány firewall, nastavení brány firewall a prevence
narušení
Pravidla brány firewall jsou v seznamu pravidel řazena sekvenčně od nejvyšší priority po nejnižší. Pokud první pravidlo
neurčuje způsob zpracování paketu, brána firewall zkontroluje druhé pravidlo. Tento proces pokračuje, dokud brána
firewall nenalezne shodu. Jakmile brána firewall nalezne shodu, provede akci určenou pravidlem. Následná pravidla
s nižší prioritou se nekontrolují. Pokud je například pravidlo blokující veškerý provoz uvedeno na prvním místě a následuje
pravidlo povolující veškerý provoz, klient blokuje veškerý provoz.

Pravidla můžete seřadit podle toho, co vylučují. Nejvíc omezující pravidla se vyhodnotí jako první a nejobecnější pravidla
se vyhodnotí jako poslední. Například pravidla, která blokují provoz, byste měli umístit poblíž začátku seznamu pravidel.
Pravidla, která jsou v seznamu níže, mohou provoz povolit.

Seznam pravidel je rozdělen modrou čarou. Dělicí čára určuje prioritu pravidel v následujících situacích:

• Když podskupina dědí pravidla z nadřazené skupiny.
• Když je u klienta systému Windows nastaveno smíšené řízení. Brána firewall zpracovává pravidla serveru i pravidla

klienta.
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Mezi doporučené postupy při vytváření báze pravidel patří toto pořadí pravidel:

1. Pravidla, která blokují veškerý provoz.
2. Pravidla, která povolují veškerý provoz.
3. Pravidla, která povolují nebo blokují konkrétní počítače.
4. Pravidla, která povolují nebo blokují konkrétní aplikace, síťové služby a porty.

Pořadí zpracování ukazuje pořadí, ve kterém brána firewall zpracovává pravidla, její nastavení a nastavení prevence
narušení.

Table 79: Pořadí zpracování

Priorita Nastavení

První Vlastní signatury IPS
Druhá Nastavení prevence narušení, nastavení provozu a nastavení režimu stealth
Třetí Integrovaná pravidla
Čtvrtá Pravidla brány firewall
Pátá Kontrola prověřování portů
Šestá Signatury IP stažené prostřednictvím služby LiveUpdate

Převedená pravidla brány firewall
Zásada podskupiny může převést pouze pravidla brány firewall, která jsou v nadřízené skupině povolena. Pokud jste
práva převedli, můžete je zakázat, ale ne upravit. Když jsou nová pravidla přidána do zásady nadřízené skupiny, přidají se
automaticky do zásady, do které se převádějí.

Když se převedená pravidla zobrazí v seznamu Pravidla, jsou kurzívou (ve verzi 14.x) nebo vystínována fialově (ve verzi
12.1.x). Nad modrou čáru se převedená pravidla přidají nad pravidla, která jste vytvořili jako správce aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager. Pod modrou čáru se převedená pravidla přidají pod vámi vytvořená pravidla.

Zásady brány firewall také převádí výchozí pravidla, takže Zásady brány firewall podskupiny mohou obsahovat dvě sady
výchozích pravidel. Možná budete chtít jednu sadu výchozích pravidel odstranit.

Pokud chcete převedená pravidla odstranit, zrušte převedení, ale neodstraňujte pravidla. Doporučujeme odstranit
všechna převedená pravidla než pouze vybraná.

Brána firewall zpracovává převedená pravidla brány firewall v seznamu Pravidla následovně:

Nad modrou dělicí linkou mají pravidla, které zásada získá převedením, přednost před vámi vytvořenými pravidly.
Pod modrou dělicí linkou mají vámi vytvořená pravidla přednost před pravidly, které zásada získá převedením.

Následující obrázek zobrazuje, jak seznam Pravidla zachází s pravidly, když podskupina získá pravidla převedením
z nadřazené skupiny. V tomto příkladu je skupina Prodeje skupinou nadřazenou. Skupina Evropské prodeje získává
pravidla převedením ze skupiny Prodeje.
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Správa pravidel brány firewall

Přidání převedených pravidel brány firewall z nadřízené skupiny

Přidání převedených pravidel brány firewall z nadřízené skupiny

Můžete přidat pravidla do zásady brány firewall tak, že převedete pravidla z nadřízené skupiny. Chcete-li převést pravidla
z nadřízené skupiny, zásada podskupiny musí být nesdílená zásada.

NOTE

Pokud skupina převede všechny zásady z nadřízené skupiny, nebude tato možnost k dispozici.

Přidání převedených pravidel brány firewall z nadřízené skupiny
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.

3. Na kartě Pravidla zaškrtněte políčko Převést pravidla brány firewall z nadřazené skupiny.

Chcete-li převedená pravidla odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka Převést pravidla brány firewall z nadřazené
skupiny.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava zásady

Převedená pravidla brány firewall

Správa pravidel brány firewall

Změna pořadí pravidel brány firewall
Brána firewall zpracovává seznam pravidel brány firewall shora dolů. Změnou pořadí pravidel můžete určit pořadí jejich
zpracování v bráně firewall.

Pokud klient Symantec Endpoint Protection používá přepínání mezi umístěními, když změníte pořadí pravidel brány
firewall, změna se projeví pouze v pořadí aktuálního umístění.
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NOTE

Kvůli lepší ochraně umístěte nejvíce omezující pravidla jako první a nejméně omezující pravidla jako poslední.

Informace o pořadí zpracování pravidla brány firewall, nastavení brány firewall a prevence narušení

Změna pořadí pravidel brány firewall
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásada brány firewall klepněte na tlačítko Pravidla a vyberte pravidlo, které chcete přesunout.

3. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Chcete-li toto pravidlo zpracovat před předcházejícím pravidlem, klepněte na tlačítko Přesunout nahoru.
• Chcete-li, aby se toto pravidlo zpracovalo až po pravidle, které se nachází pod ním, klepněte na tlačítko Dolů.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Změna pořadí pravidla brány firewall
5. V postranním panelu klienta klikněte na položku Stav.

6. Vedle položky Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele klikněte na možnost Možnosti >
Konfigurovat pravidla brány firewall.

7. V dialogovém okně Konfigurovat pravidla brány firewall vyberte pravidlo, které chcete posunout.

8. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li, aby proces brány firewall toto pravidlo zpracoval dříve než pravidlo nad ním, klepněte na šipku nahoru.
• Chcete-li, aby proces brány firewall toto pravidlo zpracoval později než pravidlo pod ním, klepněte na šipku dolů.

9. Po dokončení přesouvání pravidel klepněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Způsob, kterým brána firewall využívá stavovou inspekci
Ochrana brány firewall používá kontrolu stavu ke sledování aktuálních připojení. Kontrola stavu sleduje adresy IP zdroje
a cíle, porty, aplikace a další informace o připojení. Před tím, než klient ověří pravidla brány firewall, provádí rozhodnutí
o toku provozu, která jsou založena na informacích o připojení.

Například pokud pravidlo brány firewall povoluje počítači připojit se k webovému serveru, brána firewall zaznamená
informace o připojení do protokolu. Když server odpoví, brána firewall zjistí, že se odpověď od webové stránky očekává.
Povolí provozu webové stránky procházet k počítači, který komunikaci započal, bez zkoumání databáze pravidel. Aby
mohla brána firewall zaznamenat informace o připojení do protokolu, pravidlo musí nejdříve povolit počáteční odchozí
provoz.

Stavová inspekce eliminuje potřebu vytvářet nová pravidla. U provozu, který je iniciován v jednom směru, nemusíte
vytvářet pravidla, která povolují provoz v obou směrech. Mezi klientský provoz iniciovaný v jednom směru patří protokoly
Telnet (port 23), HTTP (port 80) a HTTPS (port 443). Tento odchozí provoz zahajují klientské počítače, proto stačí vytvořit
pravidlo, které pro tyto protokoly povoluje odchozí provoz. Kontrola stavu automaticky povoluje provoz ve zpětném směru,
který reaguje na odchozí provoz. Jelikož je brána firewall stavová, je třeba vytvořit pouze pravidla, která zahajují spojení,
nikoliv charakteristiky konkrétních paketů. Všechny pakety patřící do povoleného připojení jsou implicitně povoleny jako
nedílná součást stejného připojení.

Kontrola stavu podporuje všechna pravidla řídící provoz přes protokol TCP.

Kontrola stavu nepodporuje pravidla filtrující provoz přes protokol ICMP. U provozu protokolu ICMP je nutné vytvořit
pravidla povolující provoz v obou směrech. Například u klientů používajících příkaz ping a přijímajících odezvu je třeba
vytvořit pravidlo povolující provoz přes protokol ICMP v obou směrech.
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Tabulka stavu, ve které jsou uvedeny informace o připojení, může být pravidelně mazána. Například bude smazána při
aktualizaci zásad brány firewall nebo při restartu služeb aplikace Symantec Endpoint Protection.

Informace o aktivační události aplikací pravidel brány firewall
Je-li aplikace jedinou aktivační událostí, kterou nadefinujete v pravidle povolení síťového provozu, brána firewall povolí
aplikaci provádět jakékoli síťové operace. Aplikace je podstatnou hodnotou, nikoliv síťové operace, které provádí.
Představte si například, že povolíte aplikaci Internet Explorer a nenastavíte žádné jiné aktivační události. Uživatelé
budou moci přistupovat ke vzdáleným umístěním používajícím protokoly HTTP, HTTPS, FTP, Gopher nebo jiný protokol
podporovaný webovým prohlížečem. Můžete nadefinovat další aktivační události k popisu určitých síťových protokolů a
hostitelů, s nimiž je povolena komunikace.

U pravidel založených na aplikacích může být obtížné odstraňování potíží, protože aplikace může využívat více protokolů.
Pokud například brána firewall zpracuje pravidlo, které povoluje aplikaci Internet Explorer, dříve než pravidlo, které blokuje
protokol FTP, uživatel stále může komunikovat se serverem FTP. Uživatel může do prohlížeče zadat adresu URL ve
formátu adresy serveru FTP, například ftp://ftp.symantec.com.

Například si představte, že povolíte aplikaci Internet Explorer a nenastavíte žádné jiné spouštěče. Uživatelé počítače
budou moci přistupovat ke vzdáleným umístěním používajícím protokoly HTTP, HTTPS, FTP, Gopher nebo jiný protokol
podporovaný webovým prohlížečem. Můžete nadefinovat další aktivační události k popisu síťových protokolů a hostitelů,
s nimiž je povolena komunikace.

Pravidla pro aplikace by se neměla používat pro řízení provozu na úrovni sítě. Například pravidlo, které blokuje nebo
omezuje použití aplikace Internet Explorer, nebude mít žádný účinek v případě, že uživatel použije odlišný prohlížeč.
Provoz, který jiný webový prohlížeč vytváří, bude porovnáván se všemi pravidly kromě pravidla pro aplikaci Internet
Explorer. Pravidla založená na aplikacích jsou efektivnější, pokud jsou nakonfigurována tak, aby blokovala aplikace, které
odesílají nebo přijímají data.

Definování informací o aplikacích

Oznámení uživatelům, že přístup k aplikaci je blokován

Správa pravidel brány firewall

Blokování síťových aplikací, které mohly být napadeny

Definování informací o aplikacích

Je možné určit údaje o aplikacích spouštěných klienty a tyto údaje zahrnout do pravidla brány firewall.

Aplikaci lze definovat následujícími způsoby:

• Zadejte informace ručně.
Ruční definování informací o aplikacích

• Vyhledejte aplikaci v seznamu zjištěných aplikací.
V seznamu zjištěných aplikací jsou uvedeny aplikace spuštěné na klientských počítačích v síti.
Vyhledávání aplikací v seznamu zjištěných aplikací

1. Chcete-li definovat informace o aplikacích ručně, otevřete v konzoli zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Pravidla.

V případě verzí starších než 14.2 na stránce Zásady brány firewall klikněte na možnost Pravidla.
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3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla klikněte u pravidla, které chcete změnit, pravým tlačítkem na pole Aplikace
a potom klikněte na příkaz Upravit.

4. V dialogovém okně Seznam aplikací klepněte na tlačítko Přidat.

5. V dialogovém okně Přidat aplikaci vyplňte jedno nebo více z následujících polí:

• Název souboru, který může zahrnovat cestu k souboru
• Popis souboru

Toto pole se používá pouze pro účely zobrazení. Neslouží jako podmínka pro vyhledání shody.
• Velikost souboru (v bajtech)
• Datum poslední změny aplikace
• Neopakovatelný identifikátor souboru

NOTE

Chcete-li definovat pravidlo brány firewall na základě velikosti souboru, data poslední změny nebo
neopakovatelného identifikátoru souboru, je nutné zapnout sledování síťových aplikací. Pokud je sledování
síťových aplikací vypnuto, budou všechna pole kromě pole Název souboru při zpracování pravidla
ignorována.

6. Kliknutím na tlačítko OK podmínky pro aplikace přidejte.

7. Kliknutím na tlačítko OK seznam aplikací uložte.

8. Chcete-li vyhledat aplikace ze seznamu zjištěných aplikací, klikněte na stránce Zásady brány firewall na možnost
Pravidla.

9. Na kartě Pravidla vyberte jedno pravidlo, klepněte pravým tlačítkem na pole Aplikace a poté klepněte na tlačítko
Upravit.

10. V dialogovém okně Seznam aplikací klepněte na tlačítko Přidat z.

11. V dialogovém poli Hledat aplikace vyhledejte aplikaci.

12. V tabulce Výsledky dotazu přidáte aplikaci na seznam aplikací tak, že ji vyberete a klepnete na tlačítka Přidat a OK.

13. Klikněte na tlačítko Zavřít.

14. Klikněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Úprava zásady

Informace o aktivační události aplikací pravidel brány firewall

Blokování síťových aplikací, které mohly být napadeny

Nástroj monitorování síťových aplikací vede záznam o chování aplikace v protokolu zabezpečení. Pokud se obsah
aplikace mění příliš často, je pravděpodobné, že došlo k napadení aplikace trojským koněm a klientský počítač je
ohrožen. Pokud se obsah aplikace mění nepravidelně, je pravděpodobné, že dochází k instalaci oprav a klientský počítač
není ohrožen. Tyto údaje můžete použít k vytvoření pravidla brány firewall, které povoluje nebo blokuje aplikaci.

Můžete nakonfigurovat klienta, aby zjišťoval a sledoval všechny aplikace, které jsou spuštěny na klientském počítači a
přistupují k síti. Síťové aplikace odesílají a přijímají provoz. Klient zjišťuje, zda nedošlo ke změně obsahu aplikace.

Pokud máte podezření na napadení trojským koněm, můžete použít nástroj pro sledování síťových aplikací a konfigurovat
klienta, aby blokoval aplikaci. Klienta můžete také konfigurovat, aby se dotazoval uživatelů, zda se má aplikace povolit
nebo blokovat.

Ke změně obsahu aplikace může dojít z těchto důvodů:
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• Aplikace byla napadena trojským koněm.
• Aplikace byla aktualizována novou verzí souboru nebo pomocí aktualizace.

Můžete přidat aplikace do seznamu aplikací, které klient nesleduje. Můžete vyloučit aplikace, které nepovažujete za
ohrožené napadením trojským koněm a jsou často automaticky aktualizovány.

Můžete také minimalizovat počet upozornění, která se dotazují uživatelů, zda povolit nebo blokovat síťovou aplikaci.

Blokování síťových aplikací, které mohly být napadeny
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu a klepněte na položku Zásady.

3. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení nezávislá na umístění klepněte na položku Sledování síťových
aplikací.

4. V dialogovém okně Sledování síťových aplikací pro název skupiny klikněte na tlačítko Povolit sledování síťových
aplikací.

5. Z rozbalovacího seznamu Když je zjištěna změna aplikace vyberte akci, kterou brána firewall provede s aplikací
spuštěnou na klientském počítači:

Dotaz Vyzve uživatele, aby povolil či zablokoval aplikaci.
Blokovat provoz Zablokuje spuštění aplikace.
Povolit a protokolovat Povolí spuštění aplikace a zaznamená údaje o aplikaci do protokolu zabezpečení.

Brána firewall provede tuto akci pouze u aplikací, které byly změněny.

6. Pokud jste vybrali možnost Dotázat se, klikněte na tlačítko Další text.

7. V dialogovém okně Další text zadejte text, který se má zobrazovat pod standardní zprávou a klepněte na tlačítko OK.

8. Pokud chcete aplikaci vyloučit ze sledování pomocí přidání do seznamu nesledovaných aplikací, proveďte jednu z
následujících akcí:

Chcete-li aplikaci
definovat ručně

Klikněte na možnost Přidat, vyplňte požadovaná pole a klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li aplikaci
definovat pomocí
seznamu zjištěných
aplikací

Klepněte na možnost Přidat z.
Seznamem zjištěných aplikací jsou sledovány jak síťové, tak nesíťové aplikace. Ze seznamu zjištěných
aplikací musíte vybírat pouze síťové aplikace. Jakmile přidáte aplikace do seznamu nesledovaných
aplikací, můžete je povolit, zakázat, upravit nebo odstranit.

9. Aplikaci povolíte zaškrtnutím políčka vedle ní; zrušením zaškrtnutí políčka aplikaci zakážete.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Oznámení uživatelům, že přístup k aplikaci je blokován

Informace o aktivační události aplikací pravidel brány firewall

Vyhledávání informací o aplikacích spuštěných počítači

Získávání informací o aplikacích spuštěných klientskými počítači

Oznámení uživatelům, že přístup k aplikaci je blokován

Můžete odeslat uživatelům oznámení, že aplikace, ke které chtějí získat přístup, je blokovaná. Oznámení se zobrazí na
uživatelských počítačích.
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NOTE

Povolení příliš velkého množství oznámení může uživatele zahltit, ale také vyplašit. Při povolování oznámení
buďte opatrní.

Oznámení uživatelům, že přístup k aplikaci je blokován
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall klepněte na možnost Pravidla.

3. Na kartě Oznámení vyberte možnost Zobrazit oznámení na počítači, když klient blokuje aplikaci a volitelně
přidejte vlastní zprávu.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Konfigurace klientských oznámení týkajících se prevenci vniknutí a omezení zneužití paměti

Nastavení oznámení správce

Aktivační události hostitele – pravidla brány firewall
Nadefinujete-li aktivační události hostitelů, určíte hostitele v místním i vzdáleném umístění popsaného síťového připojení.

Vztah mezi hostiteli se obvykle vyjadřuje tím, že se hostitelé označují buď jako zdroj, nebo jako cíl síťového připojení.

Vztah mezi hostiteli můžete definovat jedním z následujících způsobů:

Zdroj a cíl Zdrojový hostitel a cílový hostitel jsou závislí na směru provozu. Zdrojovým hostitelem může být v jednom
případě klientský počítač, zatímco v jiném případě vzdálený počítač.
Vztah mezi zdrojem a cílem se nejčastěji používá u síťových bran firewall.

Místní a vzdálený Místním hostitelem je vždy místní klientský počítač a vzdáleným hostitelem je vždy vzdálený počítač umístěný
kdekoliv v síti. Toto vyjádření vztahu hostitelů je nezávislé na směru síťového provozu.
Vztah mezi místním a vzdáleným hostitelem se nejčastěji používá u bran firewall hostitele a představuje
jednodušší způsob sledování provozu.

Můžete definovat více zdrojových hostitelů a cílových hostitelů.

Vztah mezi zdrojovými a cílovými hostiteliNásledující obrázek ilustruje zdrojový vztah a cílový vztah s ohledem na směr
provozu.

Vztah mezi místními a vzdálenými hostiteli ilustruje vztah místního hostitele a vzdáleného hostitele s ohledem na směr
provozu.

Vztahy jsou vyhodnoceny podle následujících typů výrazů:

Hostitelé, které definujete na každé straně připojení (mezi zdrojem a cílem) Výraz OR
Vybraní hostitelé Výraz AND

Příkladem může být pravidlo, které definuje jednoho místního hostitele a několik vzdálených hostitelů. Při analýze paketů
bránou firewall musí místní hostitel odpovídat příslušné adrese IP. Na opačné straně spojení ovšem adresa IP může
odpovídat jakémukoli vzdálenému hostiteli. Můžete například definovat pravidlo, které povolí komunikaci protokolem
HTTP mezi místním hostitelem a servery Yahoo.com nebo Google.com. Toto jedno pravidlo má stejnou platnost jako dvě
samostatná pravidla.
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Přidání skupin hostitelů

Blokování příchozího a odchozího provozu určitého serveru

Správa pravidel brány firewall

Přidání skupin hostitelů

Skupina hostitelů je soubor názvů domén DNS, názvů hostitelů DNS, adres IP, rozsahů adres IP, adres MAC nebo podsítí
seskupených pod jedním názvem. Účelem skupin hostitelů je odstranit nutnost opakovaného zadávání adres a názvů
hostitelů. Do pravidla brány firewall můžete například přidat několik adres IP po jedné. Nebo můžete přidat několik adres
IP do skupiny hostitelů a skupinu poté přidat do pravidla brány firewall.

Při zavádění skupin hostitelů musíte popsat, kde se skupiny používají. Pokud se v budoucnu rozhodnete odstranit skupinu
hostitelů, musíte ji nejprve odebrat ze všech pravidel brány firewall, která na ni odkazují.

Po přidání skupiny hostitelů se skupina zobrazí ve spodní části seznamu hostitelů. K seznamu hostitelů přejdete z pole
Hostitel v pravidle brány firewall.

Přidání skupin hostitelů
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. Rozbalte položku Součásti zásad a klepněte na možnost Skupiny hostitelů.

3. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat skupinu hostitelů.

4. V dialogovém okně Skupina hostitelů zadejte název a poté klepněte na tlačítko Přidat.

5. V dialogovém okně Hostitel vyberte hostitele v rozevíracím seznamu Typ.

6. Zadejte odpovídající informace pro každý typ hostitele.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. V případě potřeby přidejte další hostitele.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Aktivační události hostitele – pravidla brány firewall

Definování dotazů DNS na základě umístění

Můžete definovat, jak často má konkrétní umístění provádět dotazování DNS. Tato funkce vám umožní nakonfigurovat
jedno umístění na častější dotazování serveru DNS než ostatní umístění.

Například předpokládejme, že máte zásadu, která blokuje veškerý provoz mimo vaši podnikovou síť, kromě provozu VPN.
A předpokládejme, že vaši uživatelé cestují a potřebují přejít k vaší síti pomocí sítě VPN z hotelové sítě. Můžete vytvořit
zásady VPN připojení, které využívá rozlišení DNS. Symantec Endpoint Protection pokračuje v zasílání dotazu DNS
každých 5 sekund, dokud se nepřepne do tohoto umístění. Tímto způsobem mohou uživatelé získat přístup k síti rychleji.

CAUTION

Při konfigurování tohoto nastavení na velmi nízkou hodnotu buďte opatrní. Pokud například všechny vaše
systémy přistoupí k serveru každých 5 sekund, hrozí selhání serveru DNS.

Definování dotazů DNS na základě umístění
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1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu, ve které chcete funkce použít.

3. V části Úlohy klikněte na tlačítko Správa umístění.

4. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Smyčka dotazu DNS.

5. Klepněte na nastavení času a upravte je pomocí kroků dle potřeby.

Můžete nastavit hodnotu v sekundách, minutách nebo hodinách.

Ve výchozím nastavení je použita hodnota 30 minut.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Aktivační události hostitele – pravidla brány firewall

Aktivační události pro síťové služby – pravidla brány firewall
Síťové služby umožňují počítačům v síti odesílat a přijímat zprávy, sdílet soubory a tisknout. Síťová služba používá k
přístupu přes určitý typ provozu jeden nebo více protokolů nebo portů. Například služba HTTP používá porty 80 a 443 v
protokolu TCP. Můžete vytvořit pravidlo brány firewall, které povolí nebo zablokuje síťové služby. Aktivační událost síťové
služby identifikuje jeden nebo více síťových protokolů, které jsou důležité ve vztahu k popisovanému síťovému provozu.

Definujete-li aktivační události služby na základě protokolu TCP nebo UDP, určujete porty na obou stranách popisovaného
síťového připojení. Porty jsou obvykle označovány buď jako zdroj, nebo jako cíl síťového připojení.

Přidání síťových služeb do seznamu výchozích síťových služeb

Povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti

Správa pravidel brány firewall

Přidání síťových služeb do seznamu výchozích síťových služeb

Síťové služby umožňují počítačům v síti odesílat a přijímat zprávy, sdílet soubory a tisknout. Můžete vytvořit pravidlo
brány firewall, které povolí nebo zablokuje síťové služby.

Při použití seznamu síťových služeb není třeba znovu zadávat protokoly a porty pro pravidla brány firewall vytvářená
k blokování nebo povolení síťových služeb. Při vytváření brány firewall můžete vybrat síťovou službu z výchozího
seznamu běžně používaných síťových služeb. Síťové služby lze do výchozího seznamu také přidávat. Je však třeba se
seznámit s typem používaného protokolu a porty.

NOTE

IPv4 a IPv6 jsou protokoly síťové vrstvy používané v síti Internet. Nainstalujete-li klienta v počítači se systémem
Windows Vista, seznam Pravidla bude obsahovat několik výchozích pravidel, která blokují protokol sítě
Ethernet typu IPv6. Pokud výchozí pravidla odeberete, budete muset vytvořit pravidlo, které bude protokol IPv6
blokovat.

NOTE

Můžete přidat vlastní síťovou službu pomocí pravidla brány firewall. Tato síťová služba však nebude přidána do
výchozího seznamu. Přístup k vlastním síťovým službám není možný pomocí žádného jiného pravidla.

Přidání síťových služeb do seznamu výchozích síťových služeb
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1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. Rozbalte položku Součásti zásad a klikněte na možnost Síťové služby.

3. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat síťovou službu.

4. V dialogovém okně Síťová služba zadejte název služby a poté klepněte na tlačítko Přidat.

5. Vyberte protokol z rozevíracího seznamu Protokol.

Nabídka se mění v závislosti na vybraném protokolu.

6. Vyplňte příslušná pole a klepněte na tlačítko OK.

7. Podle potřeby přidejte jeden nebo více protokolů.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Spouštěče pro síťové služby – pravidla brány firewall

Nastavení sdílení zpráv, souborů a tisku pro síťové počítače

Povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti

Aktivační události pro síťový adaptér – pravidla brány firewall
Můžete definovat pravidlo brány firewall, které blokuje nebo povoluje provoz (odchozí i příchozí) procházející přes síťový
adaptér.

Pokud definujete určitý typ adaptéru, zvažte, jakým způsobem se adaptér bude používat. Pokud například pravidlo
povoluje odchozí provoz HTTP z adaptérů sítě Ethernet, provoz HTTP bude povolen u všech instalovaných adaptérů
daného typu. Jedinou výjimkou může být, když současně určíte adresy místního hostitele. Klientský počítač může
používat servery s více síťovými adaptéry a pracovní stanice, které spojují dva nebo více síťových segmentů. Chcete-
li řídit provoz vztahující se k příslušnému adaptéru, musíte použít adresy jednotlivých segmentů sítě namísto adresy
adaptéru.

Díky seznamu síťových adaptérů nemusíte opakovaně zadávat typy adaptérů pro pravidla brány firewall. Takže při
vytváření pravidla brány firewall můžete vybrat síťový adaptér z výchozího seznamu běžně používaných síťových
adaptérů. Síťové adaptéry lze do výchozího seznamu také přidávat.

Síťový adaptér můžete vybrat z výchozího seznamu sdíleného zásadami a pravidly brány firewall. Nejběžnější adaptéry
jsou zahrnuty ve výchozím seznamu v seznamu Součásti zásad.

NOTE

Pomocí pravidla brány firewall můžete přidat vlastní síťový adaptér. Tento síťový adaptér však nebude přidán do
výchozího seznamu. K vlastnímu síťovému adaptéru nemůžete přistupovat pomocí jiného pravidla.

Správa pravidel brány firewall

Přidání vlastního síťového adaptéru do seznamu síťových adaptérů

Řízení provozu, který prochází síťovým adaptérem

Přidání vlastního síťového adaptéru do seznamu síťových adaptérů

Pro každý síťový adaptér můžete použít samostatné pravidlo brány firewall. Můžete například blokovat provoz přes VPN v
kanceláři, ale ne doma.
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Síťový adaptér můžete vybrat z výchozího seznamu sdíleného zásadami a pravidly brány firewall. Nejběžnější adaptéry
jsou zahrnuty ve výchozím seznamu v seznamu Součásti zásad. Abyste nemuseli každý síťový adaptér zadávat znovu
pro každé vytvořené pravidlo, použijte výchozí seznam.

Díky seznamu síťových adaptérů nemusíte opakovaně zadávat adaptéry pro pravidla brány firewall. Při vytváření brány
firewall můžete vybrat síťový adaptér z výchozího seznamu běžně používaných síťových adaptérů. Síťové adaptéry lze do
výchozího seznamu také přidávat.

NOTE

Pomocí pravidla brány firewall můžete přidat vlastní síťový adaptér. Tento síťový adaptér však nebude přidán do
výchozího seznamu. K vlastnímu síťovému adaptéru nemůžete přistupovat pomocí jiného pravidla.

Přidání vlastního síťového adaptéru do seznamu síťových adaptérů
1. V konzole klepněte na položky Zásady > Součásti zásad > Síťové adaptéry.

2. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat síťový adaptér.

3. V dialogovém okně Síťový adaptér vyberte v rozevíracím seznamu Typ adaptéru adaptér.

4. V poli Název adaptéru můžete zadat popis.

5. V textovém poli Identifikace adaptéru zadejte značku adaptéru; v názvu rozlišujte malá a velká písmena.

Chcete-li zjistit značku adaptéru, otevřete příkazový řádek v klientském počítači a zadejte následující text:

ipconfig/all

6. Klikněte na tlačítko OK.

Správa pravidel brány firewall

Aktivační události pro síťový adaptér – pravidla brány firewall

Řízení provozu, který prochází síťovým adaptérem

Import a export pravidel brány firewall
Pravidla a nastavení brány firewall můžete exportovat a importovat z jiné brány firewall, takže je nemusíte vytvářet znovu.
Můžete například importovat částečnou sadu pravidel z jedné zásady do jiné. Chcete-li pravidla importovat, musíte je
nejprve exportovat do souboru .dat a k tomuto souboru mít přístup.

Pořadí, v němž jsou pravidla přidávána, odpovídá jejich pořadí v rodičovské zásadě vzhledem k modré čáře. Pořadí
zpracování můžete později změnit.

1. Pokud chcete exportovat pravidla brány firewall, otevřete v konzoli zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.

3. V seznamu Pravidla vyberte pravidla, která chcete exportovat, klepněte na ně pravým tlačítkem myši, a poté klepněte
na příkaz Exportovat.

4. V dialogovém okně Export zásad vyhledejte adresář pro uložení souboru DAT, zadejte název souboru a poté klepněte
na položku Export.

5. Pokud chcete importovat pravidla brány firewall, otevřete v konzoli zásady brány firewall.

6. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.
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7. Klepněte pravým tlačítkem myši na seznam Pravidla a poté klepněte na příkaz Importovat.

8. V dialogovém okně Import zásad vyhledejte soubor DAT, který obsahuje importovaná pravidla brány firewall,
a klepněte na položku Importovat.

9. V dialogovém okně Vstup zadejte nové jméno zásady a klepněte na tlačítko OK.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového pravidla brány firewall

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Informace o pořadí zpracování pravidla brány firewall, nastavení brány firewall a prevence narušení

Export a import pravidel brány firewall v klientovi
Pravidla můžete sdílet s jiným klientem aplikace Symantec Endpoint Protection, abyste je nemuseli znovu vytvářet.
Pravidla můžete exportovat z jiného počítače a importovat je do svého počítače. Naimportujete-li pravidla, budou přidána
do dolní části seznamu pravidel brány firewall. Importovaná pravidla nepřepíšou existující pravidla ani v případě, že se
importované pravidlo shoduje se stávajícím pravidlem.

Exportovaná a importovaná pravidla jsou ukládána do souboru .sar.

Export pravidel brány firewall v klientovi:

1. V postranním panelu klienta klikněte na položku Stav.
2. Vedle položky Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele klikněte na možnost Možnosti >

Konfigurovat pravidla brány firewall.
3. V dialogovém okně Konfigurovat pravidla brány firewall vyberte pravidla, která chcete exportovat.
4. Pravým tlačítkem myši klepněte na pravidla a potom klepněte na příkaz Exportovat vybraná pravidla.
5. V dialogovém okně Exportovat zadejte název souboru a poté klepněte na tlačítko Uložit.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Import pravidel brány firewall v klientovi:

1. V postranním panelu klienta klikněte na položku Stav.

2. Vedle položky Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele klikněte na možnost Možnosti >
Konfigurovat pravidla brány firewall.

3. V dialogovém okně Konfigurovat pravidla brány firewall klikněte pravým tlačítkem na seznam pravidel brány firewall
a poté klikněte na položku Importovat pravidlo.

4. V dialogovém okně Import najděte soubor formátu .sar obsahující pravidla, která chcete importovat.

5. Klikněte na tlačítko Otevřít.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Vlastní nastavení pravidel brány firewall
Když vytvoříte novou zásadu pro bránu firewall, obsahuje tato zásada několik výchozích pravidel. Podle potřeby lze
upravit jednu či více součástí pravidla.
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Součásti pravidla brány firewall:

Akce Parametry akce určují, jaké akce má brána firewall podniknout při úspěšné shodě s pravidlem. Pokud je pravidlo
splněno a je vybráno jako odpověď na přijatý paket, brána firewall provede všechny akce. Brána firewall povoluje,
nebo blokuje paket, a zároveň jej zaznamenává, nebo nezaznamenává. Pokud brána firewall povoluje síťový provoz,
umožňuje mu přístup k síti v závislosti na pravidle, které se ho týká. Pokud brána firewall blokuje síťový provoz, blokuje
mu přístup k síti v závislosti na pravidle, které se ho týká.
Jedná se o tyto akce:
• Povolit

Brána firewall povolí síťové připojení.
• Blokovat

Brána firewall zablokuje síťové připojení.

Note: Brána firewall klienta systému Mac sleduje pakety, ale neukládá je do protokolu.

Note:  Tato poznámka platí pouze od verze 14.2.

Aktivační
události

Při hodnocení pravidla bránou firewall musí pravidlu odpovídat všechny aktivační události, aby bylo uplatněno. Pokud
některá aktivační událost neplatí ve vztahu k aktuálnímu paketu, brána firewall nemůže pravidlo uplatnit. Definice
aktivačních událostí můžete kombinovat, čímž vytvoříte složitější pravidla, například identifikaci určitého protokolu ve
vztahu k určité cílové adrese.
Aktivační události:
• Aplikace

Je-li aplikace jedinou aktivační událostí, kterou nadefinujete v pravidle povolení síťového provozu, brána firewall
povolí aplikaci provádět síťové operace. Aplikace je podstatnou hodnotou, nikoliv síťové operace, které provádí.
Můžete nadefinovat další aktivační události k popisu určitých síťových protokolů a hostitelů, s nimiž je povolena
komunikace.
Informace o aktivační události aplikací pravidel brány firewall

• Hostitel
Nadefinujete-li aktivační události hostitelů, určíte hostitele v místním i vzdáleném umístění popsaného síťového
připojení.
Vztah mezi hostiteli se obvykle vyjadřuje tím, že se hostitelé označují buď jako zdroj, nebo jako cíl síťového
připojení.
Aktivační události hostitele – pravidla brány firewall

• Síťové služby
Aktivační událost síťové služby identifikuje jeden nebo více síťových protokolů, které jsou důležité ve vztahu k
popisovanému provozu.
Místní počítač hostitele vždy vlastní místní port a vzdálený počítač vždy vlastní vzdálený port. Toto vyjádření vztahu
portů je nezávislé na směru síťového provozu.
Spouštěče pro síťové služby – pravidla brány firewall

• Síťový adaptér
Nadefinujete-li aktivační událost síťového adaptéru, pravidlo se vztahuje pouze k síťovému provozu, který
je přenášen nebo přijímán pomocí určeného typu adaptéru. Můžete určit jakýkoli adaptér nebo ten, který je
momentálně asociován s klientským počítačem
Aktivační události pro síťový adaptér – pravidla brány firewall

Podmínky Podmínky pravidla obsahují plán pravidla a stav spořiče obrazovky.
Parametry podmínek nepopisují aspekt síťového připojení. Místo toho parametry podmínek určují aktivní stav pravidla.
Můžete nastavit plánování nebo určit stav spořiče obrazovky, jenž určuje, zda má být pravidlo považováno za aktivní
nebo neaktivní. Parametry podmínek jsou volitelné, a pokud nejsou definovány, nejsou podstatné. Brána firewall
nevyhodnocuje neaktivní pravidla.

Oznámení Nastavení protokolu umožňují určit, zda server vytvoří položku protokolu nebo odešle e-mailovou zprávu, jestliže
událost provozu odpovídá kritériím nastaveným pro toto pravidlo.
Nastavení závažnosti umožňuje určit úroveň závažnosti porušení pravidla.

Přizpůsobení pravidel brány firewall
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.

3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole Povoleno; pravidlo zakážete zrušením
zaškrtnutí.

Produkt Symantec Endpoint Protection zpracovává pouze povolená pravidla. Všechna pravidla jsou ve výchozím
nastavení povolena.

4. Poklepejte na pole Název a zadejte jedinečný název pravidla brány firewall.

5. Klepněte pravým tlačítkem myši do pole Akce a vyberte akci, kterou má produktSymantec Endpoint Protection provést
při aktivaci pravidla.

6. V poli Aplikace definujte aplikaci.

Definování informací o aplikacích

7. V poli Hostitel zadejte aktivační událost hostitele.

Blokování příchozího a odchozího provozu určitého serveru

8. Kromě zadání aktivační události hostitele můžete také určit provoz, který bude povolen pro přístup do místní podsítě.

Povolení pouze konkrétního provozu do místní podsítě

9. V poli Služba zadejte aktivační událost síťové služby.

Nastavení sdílení zpráv, souborů a tisku pro síťové počítače

10. V poli Protokol určete, kdy vám má produkt Symantec Endpoint Protection odesílat e-maily při porušení pravidla
brány firewall.

Nastavení oznámení o narušení pravidel brány firewall

11. Klikněte pravým tlačítkem na pole Závažnost a vyberte úroveň závažnosti porušení pravidla.

12. Ve sloupci Adaptér určete aktivační událost adaptéru pro pravidlo.

Řízení provozu, který prochází síťovým adaptérem

13. Ve sloupci Doba určete časové období, po které bude toto pravidlo aktivní.

14. Klikněte pravým tlačítkem na pole Spořič obrazovky a určete stav, ve kterém musí být spořič obrazovky klienta, aby
pravidlo mohlo být aktivní.

Pole Vytvořeno v není editovatelné. Pokud je zásada sdílena, zobrazí se údaj Sdílené. Pokud zásada není sdílená, je
v poli zobrazen název skupiny, ke které je zásada přidělena.

15. Klikněte pravým tlačítkem na pole Popis. Klikněte na položku Upravit, zadejte volitelný popis pravidla a potom
klikněte na tlačítko OK.

16. Po dokončení konfigurace pravidla klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového pravidla brány firewall

Správa pravidel brány firewall
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Blokování příchozího a odchozího provozu určitého serveru

Chcete-li blokovat příchozí nebo odchozí provoz určitého serveru, blokujte provoz raději podle adres IP než podle názvu
domény nebo názvu hostitele. V opačném případě může uživatel přistupovat na adresu IP, která odpovídá určitému názvu
hostitele.

Blokování příchozího a odchozího provozu určitého serveru
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall klikněte na záložku Pravidla.

3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla vyberte pravidlo, které chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem na pole
Hostitel a potom klepněte na tlačítko Upravit.

4. V dialogovém okně Seznam hostitelů proveďte jednu z následujících akcí:

• Klepněte na možnost Zdroj/cíl.
• Klepněte na možnost Místní/vzdálené.

5. Proveďte jednu z následujících úloh:

Výběr typu hostitele z
rozevíracího seznamu Typ

Proveďte všechny následující úlohy:
• V tabulkách Zdrojový a cílový nebo Místní a vzdálený klepněte na možnost Přidat.
• V dialogovém okně Hostitel vyberte typ hostitele z rozevíracího seznamu Typ a zadejte

příslušné údaje pro jednotlivé typy hostitelů.
• Klikněte na tlačítko OK.

Hostitel, kterého vytvoříte, se automaticky povolí.

Výběr skupiny hostitelů V dialogovém okně Seznam hostitelů proveďte jednu z následujících akcí:
• Klepněte na možnost Zdroj/cíl.
• Klepněte na možnost Místní/vzdálené.
Poté v dialogovém okně Seznam hostitelů zaškrtněte pole ve sloupci Povoleno u každé skupiny
hostitelů, kterou chcete přidat do pravidla.

6. V případě potřeby přidejte další hostitele.

7. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na seznam Pravidla.

Přidání nového pravidla brány firewall

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Přidání skupin hostitelů

Povolení pouze konkrétního provozu do místní podsítě

Můžete vytvořit pravidlo brány firewall, které povoluje pouze konkrétní provoz do vaší místní podsítě. Toto pravidlo brány
firewall vždy platí pro adresu IP vaší místní podsítě, bez ohledu na adresu. Proto, i když změníte adresu IP místní podsítě,
není třeba toto pravidlo upravovat.

Například můžete vytvořit toto pravidlo, které povoluje provoz pouze do portu 80 v místní podsíti, bez ohledu na adresu IP
místní podsítě.

Povolení pouze konkrétního provozu do místní podsítě
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.
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3. Na kartě Pravidla v tabulce Pravidla brány firewall vyhledejte pravidlo, které chcete upravit.

4. Ve sloupci Hostitel dvakrát klikněte na pravidlo, pro které chcete vytvořit podmínku provozu místní podsítě.

5. V části s typem hostitelů, pro které platí toto pravidlo (Místní nebo Vzdálený), klikněte na tlačítko Přidat.

6. Klikněte na rozevírací seznam Typ adresy a vyberte jednu z následujících možností:

• Systém Windows: Místní podsíť
• Systém Mac: Podsíť

7. Klikněte na tlačítko OK, poté znovu na tlačítko OK a zavřete dialogové okno Seznam hostitelů.

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Nastavení sdílení zpráv, souborů a tisku pro síťové počítače

Síťové služby umožňují počítačům v síti odesílat a přijímat zprávy, sdílet soubory a tisknout. Můžete vytvořit pravidlo
brány firewall, které povolí nebo zablokuje síťové služby.

Můžete přidat vlastní síťovou službu pomocí pravidla brány firewall. Tato síťová služba však nebude přidána do výchozího
seznamu. K vlastní službě nezískáte přístup pomocí žádného jiného pravidla.

Nastavení sdílení zpráv, souborů a tisku pro síťové počítače
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.

3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla vyberte pravidlo, které chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem na pole
Služba a potom klikněte na možnost Upravit.

4. V dialogovém okně Seznam služeb zaškrtněte políčko u každé služby, která má aktivovat pravidlo.

5. Chcete-li přidat další službu pouze k vybranému pravidlu, klepněte na tlačítko Přidat.

6. V dialogovém okně Protokol vyberte protokol z rozevíracího seznamu Protokol.

7. Vyplňte příslušná pole.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového pravidla brány firewall

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Spouštěče pro síťové služby – pravidla brány firewall

Přidání síťových služeb do seznamu výchozích síťových služeb

Povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti

Na klientském počítači můžete povolit sdílení souborů nebo procházet sdílené soubory a tiskárny v místní síti. Chcete-li
se chránit před útoky ze sítě, zakažte sdílení souborů a tiskáren v síti.

Sdílení souborů a tiskáren v síti povolíte přidáním pravidel brány firewall. Pravidla brány firewall umožňují přistupovat
k portům a procházet a sdílet soubory a tiskárny. Chcete-li, aby klientský počítač mohl sdílet soubory, vytvořte jedno
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pravidlo brány firewall. Chcete-li, aby klientský počítač mohl procházet ostatní soubory a tiskárny, vytvořte druhé pravidlo
brány firewall.

Nastavení fungují odlišně podle typu řízení, který jste zadali pro klienta, a to následovně:

Klientské řízení nebo smíšené řízení Uživatelé klienta systému Windows mohou povolit toto nastavení automaticky tím, že jej
nakonfigurují v ochraně před neoprávněným využitím sítě a hostitele.
Uživatelé klienta systému Mac mohou pouze povolit nebo zakázat bránu firewall.

Smíšené řízení Tato nastavení v systému Windows mohou být potlačena pravidlem brány firewall serveru,
které určuje tento typ provozu.
V systému Mac jsou všechna pravidla brány firewall pravidly brány firewall serveru.

Ovládání serveru Tato nastavení nejsou v klientech dostupná.

1. Možnost č. 1: Pokud chcete klientům systému Windows povolit procházení souborů a tiskáren v síti, otevřete v
konzoli zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Pravidla.

3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla vyberte pravidlo, které chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem na pole
Služba a potom klikněte na možnost Upravit.

4. V dialogovém okně Seznam služeb klikněte na tlačítko Přidat.

5. V dialogovém okně Protokol v rozevíracím seznamu Protokol klepněte na možnost TCP a klepněte na možnost
Místní/vzdálené.

6. Proveďte jednu z následujících úloh:

Postup povolení klientům
procházet soubory a tiskárny
v síti

V rozevíracím seznamu Vzdálený port zadejte hodnoty 88, 135, 139, 445.

Povolení procházet soubory
v klientu ostatním počítačům

V rozevíracím seznamu Místní port zadejte hodnoty 88, 135, 139, 445.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. V dialogovém okně Seznam služeb klikněte na tlačítko Přidat.

9. V dialogovém okně Protokol v rozevíracím seznamu Protokol klepněte na možnost UDP.

10. Proveďte jednu z následujících úloh:

Postup povolení klientům
procházet soubory a tiskárny
v síti

V rozevíracím seznamu Místní port zadejte hodnoty 137, 138.
V rozevíracím seznamu Vzdálený port zadejte hodnotu 88.

Povolení procházet soubory
v klientu ostatním počítačům

V rozevíracím seznamu Místní port zadejte hodnoty 88, 137, 138.
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11. Klikněte na tlačítko OK.

12. V dialogovém okně Seznam služeb se ujistěte, že jsou povoleny dvě služby a potom klepněte na tlačítko OK.

13. Na kartě Pravidla se ujistěte, že v poli Akce je nastavena hodnota Povolit.

14. Po dokončení konfigurace zásady klepněte na tlačítko OK.

15. Možnost č. 2: Pokud chcete klientům systému Mac povolit procházení souborů a tiskáren v síti, otevřete v konzoli
zásady brány firewall.

NOTE

Brána firewall systému Mac je dostupná od verze 14.2.

16. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Mac klikněte na možnost Pravidla.

17. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla vyberte pravidlo, které chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem na pole
Služba a potom klikněte na možnost Upravit.

18. V dialogovém okně Seznam služeb klikněte na tlačítko Přidat.

19. V dialogovém okně Protokol v rozevíracím seznamu Protokol klepněte na možnost TCP a klepněte na možnost
Místní/vzdálené.

20. Chcete-li povolit jiným počítačům procházet soubory v klientu, v rozevíracím seznamu Místní port zadejte hodnotu
139 a 445.

Odchozí požadavky na procházení sítě z počítače Mac jsou ve výchozím nastavení povoleny.

21. Klikněte na tlačítko OK.

22. V dialogovém okně Seznam služeb ověřte, že je nová služba povolena, a potom klikněte na tlačítko OK.

23. Na kartě Pravidla se ujistěte, že v poli Akce je nastavena hodnota Povolit.

24. Po dokončení konfigurace zásady klepněte na tlačítko OK.

Zjišťování tiskáren v počítačích Mac se provádí pomocí služby Bonjour, která je implicitně spuštěná. Nemusíte pro službu
Bonjour konfigurovat vlastní pravidlo.

Přidání nového pravidla brány firewall

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Nastavení oznámení o narušení pravidel brány firewall

Aplikaci Symantec Endpoint Protection je možné nakonfigurovat tak, že je vám odeslána e-mailová zpráva pokaždé, když
je branou firewall zjištěno porušení pravidla, útok nebo událost. Můžete například chtít být informováni v případě, že klient
zablokuje provoz přicházející z určité konkrétní adresy IP.

Nastavení oznámení o narušení pravidel brány firewall
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Pravidla.

Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku Nastavení pro Mac.
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3. Na kartě Pravidla vyberte pravidlo, klikněte pravým tlačítkem na pole Protokol a proveďte jednu nebo více
z následujících akcí:

Pokud chcete odeslat
e-mailovou zprávu při
každém spuštění pravidla
brány firewall

Zaškrtněte položku Odeslat e-mailové upozornění.

Pokud chcete každé
spuštění pravidla brány
firewall zaznamenat do
protokolu

V případě pravidel pro systém Windows zaškrtněte obě políčka Zapsat do protokolu provozu a Zapsat
do protokolu paketu.
V případě pravidel pro systém Mac zaškrtněte políčko Zapsat do protokolu provozu.

4. Po dokončení konfigurace této zásady klikněte na tlačítko OK.

5. Nakonfigurujte výstrahu zabezpečení.

6. Nakonfigurujte poštovní server.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového pravidla brány firewall

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Nastavení oznámení správce

Řízení provozu, který prochází síťovým adaptérem

Když definujete aktivační událost síťového adaptéru, pravidlo se vztahuje pouze na provoz, který přenáší nebo přijímá
zadaný adaptér.

Můžete přidat vlastní síťový adaptér z pravidla brány firewall. Tento adaptér však nebude přidán do sdíleného seznamu.
K vlastnímu síťovému adaptéru nemůžete přistupovat pomocí jiného pravidla.

Řízení provozu, který prochází síťovým adaptérem
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Pravidla.

3. Na kartě Pravidla v seznamu Pravidla vyberte pravidlo, které chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem na pole
Adaptér a potom klepněte na tlačítko Další adaptéry.

4. V dialogovém okně Síťový adaptér proveďte jednu z následujících akcí:

Aktivace pravidla pro libovolný adaptér (i když není uveden v
seznamu)

Klikněte na možnost Použít pravidlo na všechny adaptéry a
přejděte ke kroku 7.

Aktivace pravidla pro vybrané adaptéry Klepněte na možnost Použít pravidlo na následující adaptéry.
Poté zaškrtněte pole vedle každého adaptéru, pro který chcete
pravidlo aktivovat.

5. Chcete-li přidat vlastní adaptér pouze k vybranému pravidlu, proveďte následující úlohy:

• Klikněte na tlačítko Přidat.
• V dialogovém okně Síťový adaptér vyberte typ adaptéru a zadejte obchodní označení adaptéru do textového pole

Identifikace adaptéru.
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6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového pravidla brány firewall

Vlastní nastavení pravidel brány firewall

Aktivační události pro síťový adaptér – pravidla brány firewall

Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení
Klienty lze nastavit tak, aby uživatelé neměli žádné řízení a aby měli úplné nebo omezené řízení nastavení brány firewall.

V případě brány firewall systému Mac nemůže uživatel vytvořit pravidla brány firewall nebo změnit nastavení bez ohledu
na nastavení uživatelského rozhraní klienta. Možnost nejsou v uživatelském rozhraní klienta nikdy k dispozici.

Ovládání serveru V systému Windows nebude uživatel moci vytvářet žádná pravidla brány firewall ani ji nebude moci
nastavovat.
V systému Mac nebude uživatel moci povolit ani zakázat bránu firewall.

Řízení klienta V systému Windows bude uživatel moci vytvářet pravidla brány firewall a aktivovat veškerá nastavení
brány firewall.
V systému Mac bude uživatel moci povolit a zakázat bránu firewall.

Smíšené řízení V systému Windows může uživatel vytvářet pravidla brány firewall. Vy určíte, jaká nastavení brány firewall
bude uživatel moci zapnout.
V systému Mac určíte, zda bude uživatel moci povolit nebo zakázat bránu firewall.

NOTE

Brána firewall je k dispozici pro klienta systému Mac pouze od verze 14.2.

Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu s úrovní uživatelského řízení, kterou chcete upravit.

3. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení specifická pro umístění rozbalte u umístění položku Nastavení
specifická pro umístění.

4. Vpravo od položky Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta klikněte na položky Úlohy > Upravit
nastavení.

5. V dialogovém okně Nastavení režimu řízení klepněte na možnost Smíšené řízení a poté na položku Vlastní.

6. Na kartě Nastavení řízení klienta/serveru v kategorii Zásady brány firewall proveďte jeden z těchto úkolů:

• Chcete-li uživatelů umožnit konfiguraci nastavení klienta, klepněte na položku Klient.
• Chcete-li konfigurovat nastavení klienta, klepněte na položku Server.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Pro každé nastavení brány firewall s vybranou volbou Server povolte nebo zakažte toto nastavení v zásadě brány
firewall.

Správa ochrany bránou firewall

Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla
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Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla
Můžete povolit možnosti, které automaticky povolí komunikaci mezi některými síťovými službami, aby nebylo nutné
definovat pravidla, která tyto služby explicitně povolují. Můžete také povolit nastavení provozu, které zjišťuje a blokuje
provoz prostřednictvím protokolu NetBIOS a token ring.

Můžete povolit odchozí požadavky a příchozí odpovědi ze síťových připojení, na kterých byl povolen provoz DHCP, DNS
a WINS.

Filtry umožňují, aby klienti DHCP, DNS nebo WINS přijímali adresu IP od serveru. Také chrání klienty před útoky ze sítě
za následujících podmínek:

Pokud klient odešle
požadavek na server

Klient čeká po dobu pěti sekund, než povolí příchozí odpověď.

Pokud klient neodešle
požadavek na server

Každý filtr paket nepovolí.

Když povolíte tyto možnosti, aplikace Symantec Endpoint Protection povolí paket, byl-li vznesen požadavek; pakety
neblokuje. Pro blokování paketů je třeba vytvořit pravidlo brány firewall.

NOTE

Pokud chcete tato nastavení konfigurovat ve smíšeném řízení, je třeba je povolit také v dialogovém okně
Nastavení uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou.

Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v části Nastavení pro Windows nebo Nastavení pro Mac klikněte na možnost
Integrovaná pravidla.

V případě verzí starších než 14.2 jsou tato nastavení určena pouze pro systém Windows.

3. Označte možnosti, které chcete povolit.

4. Klikněte na tlačítko OK.

5. Pokud jste k tomu vyzváni, přiřaďte zásadu k lokaci.

Vytvoření zásady brány firewall

Úprava zásady

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Automatické blokování připojení k útočícímu počítači
Jestliže klient Symantec Endpoint Protection zjistí síťový útok, automaticky zablokuje příslušné připojení, aby zajistil
bezpečnost klientského počítače. Klient aktivuje aktivní odpověď, která automaticky zablokuje veškerou komunikaci
útočícího počítače po nastavenou dobu. Adresa IP útočícího počítače je blokována pro jediné umístění.

Adresa IP útočníka se zaznamená do protokolu zabezpečení. Můžete odblokovat útok zrušením určité adresy IP nebo
zrušením veškerých aktivních odpovědí.

Pokud klienta nastavíte na smíšené ovládání, můžete určit, zda budou uživatelé moci aktivovat toto nastavení na klientovi.
Pokud nastavení nebudou dostupná, je třeba je aktivovat v dialogovém okně Nastavení uživatelského rozhraní klienta
se smíšenou kontrolou.

Aktivní odpověď je také spouštěna aktualizovanými signaturami IPS a DoS, prohledáváním portů a falšováním adresy
MAC.
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Automatické blokování připojení k útočícímu počítači
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall v levém podokně klikněte na jednu z těchto možností:

• V části Nastavení pro Windows: Ochrana a režim Stealth
• V části Nastavení pro Mac: Ochrana

Nastavení pro systém Mac jsou k dispozici pouze od verze 14.2.

3. V části Nastavení ochrany zaškrtněte políčko Automaticky blokovat adresu IP útočníka.

4. V textovém poli Doba v sekundách, po kterou bude adresa IP blokována ... sekund zadejte dobu v sekundách, po
kterou se mají blokovat potenciální útočníci.

Lze zadat hodnotu od 1 do 999 999 bajtů.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření zásady brány firewall

Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení

Úprava zásady

Zjišťování potenciálních útoků a pokusů o falšování
Můžete povolit různá nastavení, která produktu Symantec Endpoint Protection umožňují zjišťovat a protokolovat
potenciální útoky na klienta a blokovat pokusy o falšování. Všechny tyto možnosti jsou standardně zakázány.

Můžete povolit následující nastavení:

Aktivovat zjištění prověřování portů Pokud je toto nastavení povoleno, aplikace Symantec Endpoint Protection sleduje
všechny příchozí pakety blokované pravidly zabezpečení. Pokud během krátkého
období zablokovalo pravidlo více různých paketů na různých portech, aplikace Symantec
Endpoint Protection vygeneruje položku v protokolu zabezpečení.
V rámci zjišťování prohledávání portů žádné pakety blokovány nejsou. Dojde-li k
prohledávání portů, je třeba vytvořit zásady zabezpečení pro blokování provozu.

Aktivovat zjištění útoku denial of
service,

Zjištění útoku denial of service je typem zjištění narušení. Je-li povoleno, klient blokuje
provoz, pokud zjistí ze známých signatur vzor, bez ohledu na číslo portu nebo typ
internetového protokolu.

Povolit opatření proti falšování adresy
MAC

Když je toto nastavení povoleno, aplikace Symantec Endpoint Protection povoluje
následující příchozí a odchozí provoz, pouze je-li požadavek uskutečněn specifickým
hostitelem:
• Protokol ARP (Address Resolution Protocol) (IPv4)
• Protokol NDP (Neighbor Discovery Protocol) (IPv6)

Podporováno od verze 14.2.
Veškerý další neočekávaný provoz protokolu je blokován a v protokolu zabezpečení je
vytvořen záznam.

NOTE

Chcete-li tato nastavení konfigurovat ve smíšeném řízení, je třeba je povolit také v dialogovém okně Nastavení
uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou.

Zjišťování potenciálních útoků a pokusů o falšování
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall klikněte na jednu z následujících možností:

• V části Nastavení pro Windows: Ochrana a režim Stealth
• V části Nastavení pro Mac: Ochrana

Nastavení pro systém Mac jsou k dispozici pouze od verze 14.2.

3. V části Nastavení ochrany zaškrtněte všechny možnosti, které chcete povolit.

4. Klikněte na tlačítko OK.

5. Pokud jste k tomu vyzváni, přiřaďte zásadu k lokaci.

Vytvoření zásady brány firewall

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Úprava zásady

Zabránění vnějším skrytým útokům v počítačích
Podle potřeby můžete povolit nastavení, které zabrání útokům z vnějšího prostředí odhalit informace o vašich klientech.
Tato nastavení jsou standardně zakázána.

NOTE

Chcete-li tato nastavení konfigurovat ve smíšeném řízení, je třeba je povolit také v dialogovém okně Nastavení
uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou.

NOTE

Tato nastavení režimu skrytí nejsou k dispozici pro bránu firewall systému Mac.

Brána firewall je součástí klienta systému Mac od verze 14.2.

Zabránění vnějším skrytým útokům v počítačích
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall klepněte na položku Ochrana a režim Stealth.

3. V části Nastavení režimu Stealth zaškrtněte všechny možnosti, které chcete povolit.

4. Klikněte na tlačítko OK.

5. Pokud jste k tomu vyzváni, přiřaďte zásadu k lokaci.

Vytvoření zásady brány firewall

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Úprava zásady

Zakázání brány Windows Firewall
Můžete stanovit podmínky, za kterých aplikace Symantec Endpoint Protection zakáže bránu Windows Firewall.
V následujících případech obnoví aplikace Symantec Endpoint Protection nastavení brány Windows Firewall do
původního stavu před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection:

• Dojde k odinstalaci aplikace Symantec Endpoint Protection.
• Je zakázána brána firewall aplikace Symantec Endpoint Protection.
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NOTE

Aplikace Symantec Endpoint Protection nijak neupravuje stávající pravidla zásad ani výjimky brány Windows
Firewall.

Pokud je zakázána brána Windows Firewall, uživateli se po restartu počítače zpravidla zobrazí oznámení. Aplikace
Symantec Endpoint Protection toto oznámení ve výchozím nastavení zakáže, takže uživatelé nebudou na zakázání brány
firewall systému Windows upozorňováni. Podle potřeby však toto oznámení můžete povolit.

Zakázání brány Windows Firewall
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady klepněte na položku Brána firewall.

3. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Vytvořte novou zásadu brány firewall.
• V seznamu Zásady brány firewall dvakrát klikněte na zásadu brány firewall, kterou chcete upravit.

4. V části Zásady brány firewall klikněte na možnost Integrace v systému Windows.

5. V rozevíracím seznamu Zakázat bránu firewall systému Windows určete podmínky zakázání brány Windows
Firewall.

Výchozí nastavení je Zakázat pouze jednou.

Další informace o možnostech zobrazíte kliknutím na položku Nápověda.

Integrace v systému Windows

6. V rozevíracím seznamu Zpráva o zakázání brány firewall systému Windows určete, zda chcete potlačit zobrazení
zprávy systému Windows, která při spuštění informuje uživatele, že brána firewall je zakázána.

Výchozí možnost je Zakázat, což znamená, že uživatel nebude po spuštění počítače informován o zakázání brány
Windows Firewall.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření zásady brány firewall

Typy zásad zabezpečení

Správa prevence narušení
Výchozí nastavení prevence narušení chrání klientské počítače před hrozbami různých druhů. Výchozí nastavení vaší sítě
můžete změnit.

Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection spuštěna na serverech, může mít prevence narušení vliv na prostředky
serveru nebo dobu odezvy. Další informace najdete v části:

Doporučené postupy pro ochranu koncových bodů na serverech Windows

NOTE

Klient pro systém Linux nepodporuje prevenci narušení.
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Table 80: Správa prevence narušení

Úloha Popis

Zjistěte informace o prevenci
narušení

Zjistěte, jak funkce prevence narušení zjišťuje a blokuje síťové útoky a napadení prohlížeče.
Způsob fungování prevence narušení
Informace o signaturách IPS Symantec

Povolení prevence narušení Chcete-li, aby byly klientské počítače zabezpečeny, měli byste nechat prevenci narušení
povolenou:
• Prevence narušení ze sítě
• Prevence napadení v prohlížeči (pouze počítače se systémem Windows)

Prevenci narušení prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, aby byla zjištění zaznamenána do
protokolu, ale aby nebyla zablokována. Tuto konfiguraci byste měli používat jen dočasně,
jelikož snižuje bezpečnostní profil klienta. Režim pouze s protokolováním byste například měli
nastavit, pouze když u klienta řešíte potíže se zablokovaným provozem. Poté, co zkontrolujete
protokol útoku a identifikujete a vyloučíte signatury, které blokují provoz, můžete zakázat režim
pouze s protokolováním.

Povolení prevence narušení sítě nebo prevence narušení prohlížeče
Vytváření výjimek pro signatury IPS
Oba typy prevence narušení i bránu firewall můžete také povolit, když spustíte příkaz Povolit
ochranu před síťovými hrozbami nebo Zakázat ochranu před síťovými hrozbami.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Vytvoření výjimek za účelem
změny výchozího nastavení
chování signatur prevence
narušení ze sítě společnosti
Symantec

Můžete vytvořit výjimky za účelem změny výchozího chování výchozích signatur prevence
narušení v síti společnosti Symantec. Některé signatury provoz standardně blokují, jiné provoz
standardně povolují.

Note: Nelze změnit chování signatur prevence narušení v počítači.

Můžete změnit výchozí chování některých signatur sítě z následujících důvodů:
• Snížení spotřeby na klientských počítačích.

Například můžete chtít snížit počet signatur, které blokují provoz. Ujistěte se však, že signatury
útoku nepředstavují riziko, než je vyjmete z blokování.

• Povolení některých signatur, které společnost Symantec standardně blokuje.
Například můžete chtít vytvořit výjimky, které snižují falešnou pozitivitu, když neškodná činnost
v síti odpovídá signatuře útoku. Pokud víte, že je činnost v síti bezpečná, můžete vytvořit
výjimku.

• Blokování některých signatur, které společnost Symantec povoluje.
Společnost Symantec například zahrnuje signatury pro aplikace peer-to-peer a standardně
provoz povoluje. Můžete místo toho vytvořit výjimky blokující provoz.

• Použít audit signatury k monitorování určitých typů provozu (pouze Windows)
Audit signatury mají jako výchozí akci u určitých typů provozu Neprotokolovat, např. u
provozu v aplikacích rychlých zpráv. Pro protokolování provozu můžete vytvořit výjimku, díky
níž můžete protokoly prohlížet a monitorovat tyto provozy ve vaší síti. Blokovat provoz můžete
pomocí vytvoření výjimky, vytvořit pro blokaci firewallové pravidlo nebo ponechat provoz bez
zásahu.
Pro provoz můžete také vytvořit pravidlo aplikace.

Vytváření výjimek pro signatury IPS
Můžete použít ovládání aplikací k zabránění uživatelům ve spouštění aplikací peer-to-peer na
jejich počítačích.
Přidání vlastních pravidel do Řízení aplikací
Chcete-li blokovat porty, které odesílají a přijímají provoz z aplikací peer-to-peer, použijte zásadu
brány firewall.
Vytvoření zásady brány firewall
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Úloha Popis

Vytvoření výjimek za účelem
ignorování signatur prohlížeče na
klientských počítačích
(pouze systém Windows)

Můžete vytvořit výjimky, které vyjmou signatury prohlížeče z prevence narušení v prohlížeči na
počítačích se systémem Windows.
Můžete ignorovat signatury prohlížeče, pokud prevence narušení prohlížeče způsobuje problémy
s prohlížeči ve vaší síti.
Vytváření výjimek pro signatury IPS

Vyjmutí konkrétních počítačů z
prověřování prevence narušení ze
sítě

Z prevence narušení ze sítě můžete vyloučit určité počítače. Některé počítače v síti mohou být
například nastaveny pro testování. Můžete chtít, aby produkt Symantec Endpoint Protection
ignoroval provoz, který jde do těchto počítačů a z nich.
Když vyjmete počítače, vyjmete je také z ochrany před útoky denial of service a z ochrany před
prověřováním portů, které poskytuje brána firewall.
Vytvoření seznamu vyloučených počítačů

Konfigurace upozornění prevence
narušení

Standardně se při pokusu o narušení na klientském počítači zobrazují zprávy. Zprávu lze upravit.
Konfigurace klientských oznámení týkajících se prevenci vniknutí a omezení zneužití paměti

Vytvoření vlastních signatur
prevence narušení (pouze systém
Windows)

Můžete vytvořit vlastní signaturu prevence narušení k identifikaci konkrétní hrozby. Když vytvoříte
vlastní signaturu, můžete tak snížit riziko, že signatura způsobí falešnou pozitivitu.
Vlastní signatury prevence narušení můžete použít například k blokování a protokolování
webových stránek.
Správa vlastních signatur prevence narušení
Chcete-li používat vlastní signatury IPS, je nutné mít nainstalovanou a zapnutou bránu firewall.
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Monitorování prevence narušení Pravidelně kontrolujte, že je na klientských počítačích ve vaší síti povolena prevence narušení.
Sledování ochrany koncového bodu

Způsob fungování prevence narušení
Prevence narušení je brána firewall jsou součástí ochrany před síťovými hrozbami. Od verze 14 je ochrana před síťovými
hrozbami a omezení zneužití paměti ochranu součástí ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele.

Funkce prevence narušení automaticky zjišťuje a blokuje pokusy o napadení ze sítě nebo v prohlížeči. Prevence narušení
je po bráně firewall druhou úrovní zabezpečení klientského počítače. Prevence narušení je někdy také označována jako
systém IPS (Intrusion Prevention System).

Funkce prevence narušení automaticky zjišťuje a blokuje pokusy o napadení ze sítě. Na počítačích se systémem
Windows funkce prevence narušení také zjišťuje a blokuje napadení v podporovaných prohlížečích. Prevence narušení
je po bráně firewall druhou úrovní zabezpečení klientského počítače. Prevence narušení je někdy také označována jako
systém IPS (Intrusion Prevention System).

Prevence narušení umožňuje zachytit data v síťové vrstvě. Využívá signatury k prověřování paketů nebo jejich proudů. Při
prověřování jednotlivých paketů vyhledává vzory, které odpovídají specifikacím útoku v síti nebo v prohlížeči. Prevence
narušení odhaluje útoky na komponenty operačního systému a na aplikační vrstvu.
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Table 81: Typy prevence narušení

Typ Popis

Prevence narušení ze sítě Prevence narušení v síti využívá signatury k odhalení útoků na klientský počítač. U známých útoků
prevence narušení automaticky odstraňuje pakety, které odpovídají dané signatuře.
V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete také vytvořit vlastní síťové signatury. Přímé
vytvoření vlastních signatur na klientovi není možné. Můžete je však do klienta importovat. Vlastní
signatury jsou podporovány pouze na počítačích se systémem Windows.
Informace o signaturách IPS Symantec

Prevence napadení v
prohlížeči (pouze Windows)
Prevence narušení
prohlížeče

Prevence narušení v prohlížeči sleduje útoky směrované na prohlížeče Internet Explorer a Firefox. Jiné
prohlížeče prevence narušení v prohlížeči nepodporuje.
Aplikace Firefox může zakázat modul plug-in Symantec Endpoint Protection, ale je možné jej znovu
povolit.
Tento typ prevence narušení využívá k odhalení útoků na prohlížeče signatury útoků a heuristickou
analýzu.
V případě určitých útoků na prohlížeč může být po klientovi vyžadováno ukončení prohlížeče. V
klientském počítači se zobrazí oznámení.
Nejnovější informace o prohlížečích, které chrání funkce ochrany před narušením v prohlížeči,
naleznete v článku: Verze prohlížečů podporujících prevenci narušení v prohlížeči.

Správa prevence narušení

Konfigurace prevence narušení

Signatury Symantec IPS
Signatury prevence narušení Symantec jsou v klientech instalovány standardně.

Prevence narušení používá signatury Symantec ke sledování jednotlivých paketů nebo jejich proudů. U proudů paketů si
může prevence narušení pamatovat seznam vzorů nebo částečných vzorů z předchozích paketů. To poté může pomoci
při aplikaci těchto informací při dalších kontrolách paketů.

Součástí signatur Symantec jsou síťové signatury prevence narušení, které jsou do klientů stahovány v rámci obsahu
aktualizace LiveUpdate. V případě počítačů Mac jsou do softwaru zabudovány další síťové signatury prevence narušení.

Na počítačích se systémem Windows obsahuje aktualizace LiveUpdate také signatury prevence narušení v prohlížeči.

Signatury prevence
narušení v síti

Signatury sítě porovnávají vzory útoku, který může způsobit zhroucení aplikace nebo využít operační
systémy ve vašich klientských počítačích.
Můžete nastavit, zda bude signatura Symantec v síti provoz blokovat nebo umožňovat. Můžete také
nastavit, zda produkt Symantec Endpoint Protection bude protokolovat zjištění signaturou v protokolu
zabezpečení.

Signatury prevence
napadení v prohlížeči
(pouze Windows)

Signatury prohlížeče porovnávají vzory útoku v podporovaných prohlížečích, jako jsou soubory se skripty,
které mohou způsobit zhroucení prohlížeče.
Nelze přizpůsobit činnost nebo nastavení protokolu u signatur v prohlížeči, lze však signatury v prohlížeči
vyjmout.
Prevenci narušení prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, aby byla zjištění prohlížeče zaznamenána do
protokolu, ale aby nebyla zablokována. Takto můžete identifikovat signatury prohlížeče, které budete
možná chtít vyloučit. Poté, co vytvoříte vyloučení signatur, zakážete režim pouze s protokolováním.

Signatury útoku poskytuje tým Symantec Security Response. Modul prevence narušení a odpovídající řada signatur jsou
na klientovi instalovány standardně. Signatury jsou součástí obsahu, který v klientovi aktualizujete.

Informace o signaturách IPS naleznete na následující webové stránce společnosti Symantec:

Signatury útoku
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Informace o vestavěných signaturách IPS pro klienty se systémem Mac naleznete v tomto článku:

Vestavěné signatury pro IPS aplikace Symantec Endpoint Protection IPS v systému Mac

Vytváření výjimek pro signatury IPS

Správa prevence narušení

O vlastních signaturách IPS
Můžete vytvořit vlastní síťové signatury IPS. Tyto výjimky jsou založené na paketech.

Na rozdíl od signatur od společnosti Symantec prověřují vlastní signatury jen obsah samostatných paketů. Vlastní
signatury mohou ale detekovat útoky v zásobníku protokolu TCP/IP dříve než signatury od společnosti Symantec.

U signatur založených na paketech je prozkoumáván samostatný paket, který odpovídá pravidlu. Pravidlo je založeno
na různých kritériích, jako je port, protokol, zdrojová nebo cílová adresa IP, číslo příznaku TCP nebo aplikace. Vlastní
signatura například může prověřovat pakety dat, která jsou přijímána, na řetězec „phf“ v příkazu GET / cgi-bin/phf? jako
indikátor útoku programu CGI. U každého paketu je vyhodnoceno, zda tento řetězec obsahuje. Pokud paket v provozu
odpovídá pravidlu, klient jej povolí nebo zablokuje.

Můžete určit, zda bude produkt Symantec Endpoint Protection protokolovat zjištění z vlastních signatur do protokolu
paketů.

NOTE

Chcete-li používat vlastní signatury IPS, je nutné mít nainstalovanou a zapnutou bránu firewall.

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Vlastní signatury jsou podporovány pouze na počítačích se systémem Windows.

Správa vlastních signatur prevence narušení

Povolení prevence narušení sítě nebo prevence narušení prohlížeče
Prevence narušení je ve výchozím nastavení povolena. Ve většině případů není vhodné zakazovat ani jeden typ prevence
narušení. 

Chcete-li zaznamenat, jaký provoz je blokován, aniž byste ovlivnili uživatele klienta, můžete pro prevenci narušení
prohlížeče povolit režim pouze s protokolováním. Poté můžete pomocí protokolů útoků ochrany před neoprávněným
využitím sítě a hostitele v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vytvořit výjimky v zásadách prevence
narušení a ignorovat tak konkrétní signatury prohlížeče. Následně zakažte režim pouze s protokolováním.

NOTE

Pokud chcete tato nastavení konfigurovat ve smíšeném řízení, je třeba je povolit také v dialogovém okně
Nastavení uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou.

Povolení prevence narušení sítě nebo prevence narušení prohlížeče
1. V konzoli otevřete zásadu prevence narušení.

2. Na stránce zásady klikněte na možnost Prevence narušení.

3. Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuty následující možnosti:

• Povolit prevenci narušení ze sítě
Z prevence narušení sítě můžete také vyloučit určité počítače.
Vytvoření seznamu vyloučených počítačů

• Povolit prevenci narušení prohlížeče pro systém Windows
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4. Klikněte na tlačítko OK.

Vytváření výjimek pro signatury IPS

Správa prevence narušení

Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení

Vytváření výjimek pro signatury IPS
Pomocí výjimek měníte chování signatur IPS Symantec.

Na počítačích se systémy Windows nebo Mac můžete změnit akci, kterou klient provede, když IPS rozpozná signaturu
sítě. Můžete také změnit nastavení, zda klient protokoluje událost v protokolu zabezpečení.

Na počítačích se systémem Windows chování signatur prohlížeče společnosti Symantec změnit nelze; na rozdíl od
signatur sítě, signatury prohlížeče neumožňují vlastní akce a nastavení protokolování. Můžete však vytvořit výjimku ze
signatur prohlížeče, aby klienti signaturu ignorovali.

NOTE

Když přidáte výjimku signatury prohlížeče, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zahrne signaturu
do seznamu výjimek a automaticky nastaví akci na možnost Povolit a nastavení protokolu na možnost
Nezaznamenávat do protokolu. Akci ani nastavení protokolu nelze upravit.

Správa prevence narušení

NOTE

Chcete-li změnit chování vlastní signatury IPS, kterou jste vytvořili nebo importovali, upravte signaturu přímo.
Vlastní signatury jsou podporovány pouze na počítačích se systémem Windows.

Vytvoření výjimky pro signatury IPS
1. V konzoli otevřete zásadu prevence narušení.

2. V Nastavení systému Windows nebo Nastavení systému Mac klikněte na Výjimky a poté klikněte na Přidat.

NOTE

Seznam signatur je vytvářen na základě nejnovějšího obsahu aktualizace LiveUpdate staženého konzolou
pro správu. U počítačů se systémem Windows se v případě, že server správy obsah ještě nestáhl, seznam
objeví jako prázdný. U počítačů se systémem Mac seznam vždy obsahuje alespoň vestavěné signatury,
které se na vaše Mac klienty nainstalují automaticky.

3. V dialogovém okně Přidání výjimek prevence narušení vyfiltrujte signatury pomocí následující akce:

• (Pouze systém Windows) Chcete-li zobrazit signatury v určité kategorii, vyberte z rozevíracího seznamu
Zobrazit kategorii požadovanou možnost. Pokud vyberete možnost Ochrana prohlížeče, možnosti signatury se
automaticky změní na volby Povolit a Nezaznamenávat do protokolu.

• (Windows a Mac) Chcete-li zobrazit signatury zařazené k určité závažnosti, vyberte možnost z rozevíracího
seznamu Zobrazit závažnost.

4. Vyberte jednu nebo více signatur

Chcete-li chování všech signatur sjednotit, klepněte na možnost Vybrat vše.

5. Klikněte na tlačítko Další.

6. V dialogovém okně Akce signatury vyberte následující možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

• Nastavte možnost Akce na volbu Blokovat nebo Povolit
• Nastavte možnost Protokol na volbu Zaznamenávat provoz do protokolu nebo Nezaznamenávat provoz do

protokolu.
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NOTE

Tyto možnosti platí pouze pro signatury sítě. V případě signatur prohlížeče klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li vrátit chování signatury zpět na původní chování, vyberte signaturu v seznamu Výjimky a poté klikněte na
tlačítko Odstranit.

7. Kliknutím na tlačítko OK uložíte změny v zásadě.

Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Vytvoření seznamu vyloučených počítačů
Vyloučení hostitelé jsou podporováni pouze pro prevenci narušení sítě.

Můžete vytvořit seznam počítačů, u kterých klient neporovnává signatury útoku, nekontroluje prohledávání portů
nebo nekontroluje útoky typu odepření služby. Prevence narušení ze sítě a ověření rovnocenného spojení umožňují
provoz libovolných zdrojů z hostitelů v seznamu vyloučených hostitelů. Pomocí prevence narušení ze sítě a ověření
rovnocenného spojení se i nadále hodnotí libovolný cílový provoz k hostitelům v seznamu. V seznamu je uveden příchozí
i odchozí provoz, ale pouze u zdroje provozu. Vztahuje se pouze na vzdálené adresy IP.

Například můžete vyloučit počítače umožňující poskytovatelům služeb internetu prověřovat porty v síti kvůli zajištění
souladu s dohodami o poskytování služeb. Můžete mít v síti také počítače, které chcete nastavit pro testování.

NOTE

Můžete také vytvořit seznam počítačů, které povolují veškerý příchozí a odchozí provoz, pokud signatura
systému IPS nezjistí útok. V takovém případě lze vytvořit pravidlo brány firewall, které povoluje všechny
hostitele.

Nastavení seznamu vyloučených počítačů
1. V konzoli otevřete zásadu prevence narušení.

2. Na stránce zásady klikněte na možnost Prevence narušení.

3. Pokud položka Povolit vyloučené hostitele není zaškrtnutá, zaškrtněte ji a klikněte na tlačítko Vyloučení hostitelé.

4. V dialogovém okně Vyloučení hostitelé zaškrtněte políčko Povoleno vedle jakékoli skupiny hostitelů, které chcete
vyloučit z prevence narušení sítě.

Blokování příchozího a odchozího provozu určitého serveru

5. Chcete-li přidat hostitele, které chcete vyloučit, klepněte na tlačítko Přidat.

6. V dialogovém okně Hostitel vyberte v rozevíracím seznamu jeden z následujících typů hostitelů:

• Adresa IP
• Rozsah adres IP
• Podsíť

7. Zadejte vhodnou informaci, která bude přiřazena k vybranému typu hostitele.

Pokud chcete získat další informace o těchto možnostech, klikněte na možnost Nápověda.
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8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Opakujte kroky Chcete-li přidat hostitele, které chcete vyloučit, klikněte na tlačítko Přidat a Klikněte na tlačítko OK a
přidejte do seznamu vyloučených počítačů další zařízení a počítače.

10. Chcete-li upravit nebo odstranit některého z vyloučených hostitelů, vyberte řádek a klepněte na tlačítko Upravit nebo
Odstranit.

11. Klikněte na tlačítko OK.

12. Po dokončení konfigurace zásady klepněte na tlačítko OK.

Konfigurace klientských oznámení týkajících se prevenci vniknutí a omezení
zneužití paměti
Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazují v klientských počítačích, pokud klient zjistí události narušení a omezení
zneužití paměti. Pokud jsou tato oznámení povolena, zobrazí se jako standardní zpráva. Pro oznámení IPS můžete ke
standardní zprávě přidat vlastní text.

Konfigurace klientských oznámení týkajících se prevenci vniknutí a omezení zneužití paměti
1. V konzole klepněte na možnost Klienti a v části Klienti vyberte skupinu.

2. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení specifická pro umístění rozbalte u umístění položku Nastavení
specifická pro umístění.

3. Vpravo od položky Nastavení kontroly uživatelského rozhraní klienta klepněte na položku Úlohy a následně
Upravit nastavení.

4. V dialogovém okně Nastavení řízení uživatelského rozhraní klienta pro název skupiny klikněte na možnost Řízení
serveru nebo Smíšené řízení.

5. Vedle položky Smíšené řízení nebo Řízení serveru klepněte na možnost Přizpůsobit.

Pokud klepnete na možnost Smíšené řízení, na kartě Nastavení klientského řízení / řízení serveru vedle možnosti
Zobrazit/skrýt oznámení o prevenci narušení klepněte na možnost Server. Poté klepněte na kartu Nastavení
uživatelského rozhraní klienta.

6. V dialogovém okně nebo na kartě Nastavení uživatelského rozhraní klienta klepněte na tlačítko Zobrazit oznámení
prevence narušení a omezení zneužití paměti.

7. Chcete-li při zobrazení oznámení povolit zvukový signál, klepněte na možnost Používat při upozornění uživatelů
zvukový signál.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Správa prevence narušení

Zlepšení ochrany klientů pro systém Windows proti útokům poškozujícím paměť pomocí zásady omezení zneužití paměti

Nastavení oznámení správce

Správa vlastních signatur prevence narušení
Chcete-li zjistit specifické narušení a omezit počet chybných detekcí způsobených signaturami, můžete vytvořit vlastní
síťové signatury prevence narušení. Čím více informací do vlastní signatury zadáte, tím bude signatura efektivnější.

WARNING

Než rozšíříte signatury prevence narušení, seznamte se s protokoly TCP, UDP a ICMP. Nesprávně vytvořená
signatura může poškodit vlastní knihovnu signatur a integritu klientů.
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NOTE

Chcete-li používat vlastní signatury IPS, je nutné mít nainstalovanou a zapnutou bránu firewall. Výběr funkcí
zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Table 82: Správa vlastních signatur prevence narušení

Úloha Popis

Vytvoření vlastní knihovny se
skupinou signatur

Můžete vytvořit vlastní knihovnu obsahující vlastní signatury. Při vytváření vlastní knihovny
můžete pro usnadnění správy uspořádat signatury do skupin. Než přidáte signatury, je třeba do
vlastní knihovny signatur přidat alespoň jednu skupinu signatur.
Informace o vlastních signaturách IPS
Vytvoření vlastní knihovny IPS

Přidání vlastních signatur IPS do
vlastní knihovny

Můžete přidat vlastní signatury IPS do skupiny signatur ve vlastní knihovně.
Přidání signatur do vlastní knihovny IPS

Přiřazení knihoven skupinám
klientů

Vlastní knihovny můžete přiřadit do skupin klientů, ne do umístění.
Přiřazení více vlastních knihoven IPS skupině

Změna pořadí signatur Prevence narušení využívá shodu prvního pravidla. Symantec Endpoint Protection kontroluje
signatury v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu signatur.
Pokud například přidáte skupinu signatur pro blokování provozu TCP v obou směrech na
cílovém portu 80, můžete přidat následující signatury:
• Blokovat veškerý provoz na portu 80,
• Povolit veškerý provoz na portu 80.
Pokud se signatura Blokovat veškerý provoz nachází v seznamu jako první, signatura Povolit
veškerý provoz se nikdy nepoužije. Pokud se signatura Povolit veškerý provoz nachází v
seznamu jako první, signatura Blokovat veškerý provoz se nikdy nepoužije.

Note: Pravidla brány firewall mají přednost před signaturami prevence narušení.

Změna pořadí vlastních signatur IPS
Kopírování a vkládání signatur Mezi skupinami a knihovnami signatur lze signatury kopírovat a vkládat.
Definování proměnných pro
signatury

Když přidáváte vlastní signatury, můžete v signaturách místo proměnlivých dat použít proměnné.
Pokud dojde ke změně dat, můžete místo úpravy signatur v celé knihovně upravit příslušnou
proměnnou.
Definice proměnných pro vlastní signatury IPS

Otestování vlastních signatur U vlastních signatur prevence narušení byste měli testováním ověřit, že fungují.
Testování vlastních signatur IPS

Vytvoření vlastní knihovny IPS
Můžete vytvořit vlastní knihovnu IPS obsahující vlastní signatury IPS.

Správa vlastních signatur prevence narušení

Vytvoření vlastní knihovny IPS
1. Na konzole na stránce Zásady v části Zásady klepněte na Prevence narušení.

2. Klepněte na kartu Vlastní prevence narušení.

3. V části Úlohy klepněte na možnost Přidat vlastní signatury prevence narušení.

4. V dialogovém okně Vlastní signatury prevence narušení zadejte název a volitelně také popis knihovny.

Skupina NetBIOS je vzorová skupina signatur s jednou vzorovou signaturou. Je možné upravit existující skupinu nebo
přidat novou skupinu.
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5. Chcete-li přidat novou skupinu, klepněte na kartě Signatury v seznamu Skupiny signatur na tlačítko Přidat.

6. V dialogovém okně Skupina signatur prevence narušení zadejte název a volitelně popis skupiny a klepněte na
tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení je skupina povolena. Pokud je skupina signatur povolena, všechny signatury ve skupině jsou
automaticky povoleny. Chcete-li skupinu zakázat, ale přitom ji zachovat pro referenci, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit
tuto skupinu.

7. Přidejte vlastní signaturu.

Přidání signatur do vlastní knihovny IPS

Přidání signatur do vlastní knihovny IPS
Do nové nebo stávající vlastní knihovny IPS můžete přidat vlastní signatury prevence narušení.

Správa vlastních signatur prevence narušení

Přidání vlastní signatury
1. Vytvořte vlastní knihovnu IPS.

Vytvoření vlastní knihovny IPS

2. Na kartě Signatury v části Signatury pro tuto skupinu klepněte na tlačítko Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání signatury zadejte název a volitelně také popis signatury.

4. Z rozevíracího seznamu Závažnost vyberte úroveň zabezpečení.

Události, které splňují podmínky signatury, budou protokolovány s touto závažností.

5. V rozevíracím seznamu Směr určete směr provozu, který má signatura zkontrolovat.

6. V poli Obsah zadejte syntaxi signatury.

Například signatury pro některé běžné protokoly používají tento syntax:

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"

Další informace o syntaxi zobrazíte klepnutím na položku Nápověda.

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

7. Pokud chcete, aby byla signatura spuštěna libovolnou aplikací, klikněte na tlačítko Přidat.

8. V dialogovém okně Přidat aplikaci zadejte název souboru a volitelně také popis aplikace.

Chcete-li přidat například aplikaci Internet Explorer, zadejte název souboru iexplore nebo iexplore.exe. Pokud
nezadáte název souboru, bude signaturu spouštět libovolná aplikace.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení je přidaná aplikace povolena. Chcete-li aplikaci dočasně zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka ve
sloupci Aktivováno.
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10. V poli skupiny Akce vyberte akci, kterou má klient provést, když signatura zjistí událost:

Blokovat Zjišťuje a blokuje událost nebo útok a zaznamenává je do protokolu zabezpečení.
Povolit Zjišťuje a povoluje událost nebo útok a zaznamenává je do protokolu zabezpečení.

11. Pokud chcete událost nebo útok zaznamenat do protokolu paketů, označte políčko Zapsat do protokolu paketů.

12. Klikněte na tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení je přidaná signatura povolena. Chcete-li signaturu dočasně zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka
ve sloupci Aktivováno.

13. Můžete přidat další signatury. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

14. Až budete vyzváni, přiřaďte vlastní signatury IPS ke skupině.

Skupině můžete také přiřadit více vlastních knihoven IPS.

Přiřazení více vlastních knihoven IPS skupině

Změna pořadí vlastních signatur IPS
Modul IPS pro vlastní signatury kontroluje signatury v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu signatur. Pro jeden
paket je spuštěna vždy jen jedna signatura. Pokud signatura odpovídá paketu příchozího nebo odchozího provozu, modul
IPS přestane kontrolovat další signatury. Aby modul IPS prováděl signatury ve správném pořadí, můžete změnit pořadí
signatur v seznamu signatur. Pokud se shoduje více signatur, přesuňte signatury s vyšší prioritou nahoru.

Pokud například přidáte skupinu signatur pro blokování provozu TCP v obou směrech na cílovém portu 80,
můžete přidat následující signatury:

• Blokovat veškerý provoz na portu 80,
• Povolit veškerý provoz na portu 80.

Pokud se signatura Blokovat veškerý provoz nachází v seznamu jako první, signatura Povolit veškerý provoz se nikdy
nepoužije. Pokud se signatura Povolit veškerý provoz nachází v seznamu jako první, signatura Blokovat veškerý provoz
se nikdy nepoužije.

NOTE

Pravidla brány firewall mají přednost před signaturami prevence narušení.

Správa vlastních signatur prevence narušení

Změna pořadí vlastních signatur IPS
1. Otevřete vlastní knihovnu IPS.

2. Na kartě Signatury v tabulce Signatury pro tuto skupinu vyberte signaturu, kterou chcete přesunout, a proveďte
některou z následujících akcí:

• Chcete-li signaturu zpracovat dříve než signaturu nad ní, klepněte na možnost Přesunout nahoru.
• Chcete-li signaturu zpracovat později než signaturu pod ní, klepněte na možnost Přesunout dolů.

3. Po dokončení konfigurace této záknihovny klepněte na tlačítko OK.

Definice proměnných pro vlastní signatury IPS
Když přidáváte vlastní signatury IPS, můžete v signaturách místo proměnlivých dat použít proměnné. Pokud dojde ke
změně dat, můžete místo úpravy signatur v celé knihovně upravit příslušnou proměnnou.

Správa vlastních signatur prevence narušení
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Než budete moci v signaturách použít proměnné, musíte je definovat. Proměnné definované ve vlastní knihovně signatur
lze použít v libovolné signatuře v dané knihovně.

Obsah z existující vzorové proměnné lze kopírovat a vkládat a použít jej jako základ pro vytvoření obsahu.

1. Chcete-li definovat proměnné pro vlastní signatury IPS, vytvořte vlastní knihovnu IPS.

2. V dialogovém okně Vlastní signatury prevence narušení klepněte na kartu Proměnné.

3. Klikněte na tlačítko Přidat.

4. V dialogovém okně Přidat proměnnou zadejte název a volitelný popis proměnné.

5. Přidejte řetězec obsahu pro hodnotu proměnné o délce až 255 znaků.

Zadáváte-li řetězec obsahu proměnné, postupujte podle stejných pravidel syntaxe jako při zadávání hodnot do obsahu
signatur.

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

6. Klikněte na tlačítko OK.

Jakmile je proměnná přidána do tabulky, můžete ji použít v libovolné signatuře ve vlastní knihovně.

7. Chcete-li použít proměnné ve vlastních signaturách IPS, přidejte nebo upravte podpis na kartě Signatury.

8. V dialogovém okně Přidat signaturu nebo Upravit signaturu zadejte do pole Obsah název proměnné se znakem
dolaru ($) na začátku.

Například, pokud vytváříte proměnnou s názvem HTTP pro upřesnění portů HTTP, zadejte následující:

$HTTP

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Po dokončení konfigurace této záknihovny klepněte na tlačítko OK.

Přiřazení více vlastních knihoven IPS skupině
Po vytvoření vlastní knihovny IPS ji přiřadíte skupině, nikoli samostatnému umístění. Později můžete ke skupině přiřadit
další vlastní knihovny IPS.

Správa vlastních signatur prevence narušení

Postup přiřazení více vlastních knihoven IPS skupině
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit vlastní signatury.

3. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení nezávislá na umístění klikněte na položku Vlastní prevence narušení.

4. V dialogovém okně Vlastní prevence narušení pro název skupiny zaškrtněte políčko ve sloupci Povoleno pro
každou vlastní knihovnu IPS, kterou chcete dané skupině přiřadit.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Testování vlastních signatur IPS
Po vytvoření vlastních signatur IPS byste je měli otestovat, abyste ověřili, že fungují správně.
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Table 83: Testování vlastních signatur IPS

Krok Popis

Krok 1: Přesvědčte se, že klienti
používají aktuální zásadu.

Když klient příště obdrží zásadu, použije nové vlastní signatury.
Aktualizace zásad klienta

Krok 2: Otestujte signatury obsahu
na klientovi.

Měli byste otestovat provoz, který chcete blokovat na klientských počítačích.
Například pokud vaše vlastní signatury IPS mají blokovat soubory MP3, zkuste stáhnout nějaké
soubory MP3 na klientské počítače. Pokud ke stažení nedojde, nebo po mnoha pokusech dojde k
vypršení požadavku, vlastní signatura IPS funguje.
Můžete klepnout na Nápovědu, kde získáte další informace o syntaxi, kterou lze použít pro vlastní
signatury IPS.
Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

Krok 3: Zobrazte blokované
události v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.

Události můžete zobrazit v protokolech útoků ochrany před neoprávněným využitím sítě a
hostitele. Zpráva, kterou zadáte ve vlastní signatuře IPS, se zobrazí v protokolu.
Sledování ochrany koncového bodu

Správa vlastních signatur prevence narušení

Zlepšení ochrany klientů pro systém Windows proti útokům
poškozujícím paměť pomocí zásady omezení zneužití paměti
• Jak chrání Omezení zneužití paměti aplikace?
• Typy ochrany proti zneužití
• Požadavky Omezení zneužití paměti
• Oprava a předcházení falešným poplachům
• Nalezení protokolů a hlášení pro události omezení zneužití paměti
• Auditování ochrany pro techniky zmírnění, které ukončily aplikaci
• Zakázání omezení zneužití paměti
• Hlášení falešných poplachů do systému Security Response

Jak chrání Omezení zneužití paměti aplikace?

Od verze 14 Symantec Endpoint Protection obsahuje Omezení zneužití paměti, které používá množství metod omezení
rizika k zastavení útoků na slabiny softwaru. Například když uživatel klienta spustí aplikaci jako Internet Explorer, útočník
může namísto toho spustit jinou aplikaci obsahující škodlivý kód. 

Aby mohl zastavit zneužití, omezení zneužití paměti dodá chráněné aplikaci DLL knihovnu. Po zjištění pokusu o zneužití,
omezení zneužití paměti ho buď zablokuje nebo ukonči ohroženou aplikaci. Symantec Endpoint Protection Zobrazí
oznámení uživateli počítače klienta o detekci, a zapíše tuto událost do protokolu zabezpečení.

Zobrazí se například následující oznámení:

Symantec Endpoint Protection: útok: zjištěno přepsání manipulační rutiny strukturované výjimky. Aplikace Symantec
Endpoint Protection ukončí aplikaci <název aplikace> aplikace

Omezení zneužití paměti bude pokračovat v blokování zneužití nebo ukončení aplikace, dokud klientský počítač nespustí
verzi softwaru, ve které je toto zranitelné místo opraveno.

NOTE

Ve verzi 14 MPx mělo omezení zneužití paměti název Základní ochrana před neoprávněným využitím.

Typy ochrany proti zneužití
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Omezení zneužití paměti používá tůzné metody k zamezení zneužití, záleží na tom, která metoda je nejvhodnější pro
daný typ aplikace. Například metoda StackPvt i metoda RopHeap obě blokují zneužití zaměřená na Internet Explorer.

Postupy omezení zneužití paměti v aplikaci Symantec Endpoint Protection

NOTE

Pokud je na vašich počítačích aktivována funkce Microsoft App-V, omezení zneužití paměti neochraňuje
procesy Microsoft Office chráněné funkcí App-V.

Požadavky Omezení zneužití paměti

Omezení zneužití paměti je k dispozici pouze v případě, že jste nainstalovali prevenci narušení. Funkce Omezení zneužití
paměti používá vlastní sadu samostatných signatur, které se stahují spolu s definicemi prevence narušení. Prevenci
narušení a základní ochranu před neoprávněným využitím můžete povolit nebo zakázat nezávisle na sobě.

NOTE

Od verze 14.0.1 má omezení zneužití paměti vlastní zásadu. Ve vydáních 14MPx je součástí zásady prevence
narušení; pokud zásadu prevence narušení zakážete na kartě Přehled, zakážete tím omezení zneužití paměti.

K tomu musíte alespoň jednou spustit službu LiveUpdate pro zobrazení seznamu aplikací v zásadě omezení zneužití
paměti. Ve výchozím nastavení je ochrana povolena pro všechny aplikace uvedené v zásadě.

Kontrola dostupnosti nejnovějšího obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Oprava a předcházení falešným poplachům

Omezení zneužití paměti může čas od času ukončit aplikaci na počítači klienta. Pokud určíte že je chování aplikace
legitimní a nebylo zneužito, byl detekován falešný poplach. V připadě falešných poplachů zakažte ochranu dokud
Symantec Security Response nezmění chování Omezení zneužití paměti.

Následující tabulka ukazuje kroky pro řešení falešných poplachů.

Table 84: Kroky pro nalezení a odstranění falešného poplachu

Úlohy

Krok 1: Zjistěte, které
aplikace jsou počítačích
klienta nečekaně
ukončovány.

Které aplikace byly ukončeny můžete zjistit následujícími způsoby:
• Uživatel počítače klienta vám oznámí že aplikace není spuštěna.
• Otevřte protokol nebo hlášení Omezení zneužití paměti které popisuje která metoda omezení

ukončila aplikaci na počítači klienta.

Note: Občas metody omezení nevytvářejí protokoly z podstaty zneužití.

Nalezení protokolů a hlášení pro události omezení zneužití paměti
Krok 2: Zakažte ochranu
a prověřte metody, které
ukončily aplikaci.

Zakažte ochranu na nejnižší možné úrovni tak, aby zůstaly ostatní procesy chráněny. Nevypínejte
Omezení zneužití paměti, což dovolí spuštění aplikací, dokud nevyzkoušíte všechny ostatní metody.
Po vykonání následujícíh podúkolů, přejděte na Krok 3.
1. Nejprve prověřte ochranu aplikace, která byla ukončena metodou omezení.

Například pokud byla ukončena Mozilla Firefox, nejdříve vypněte buď metodu SEHOP nebo
metodu HeapSpray. Metody omezení občas nevytvářejí protokoly událostí z podstaty zneužití,
takže si nemůžete být jistí která metoda omezení ukončila danou aplikaci. V takovém případě
zakažte ochranné metody aplikace jednu po druhé dokud nezjistíte která metoda aplikaci ukončila.

2. Prověřte ochranu pro všechny aplikace které chrání pouze jedna metoda omezení.
3. Prověřte ochranu všech aplikací, bez ohledu na metodu. Tato možnost je podobná zakázání

omezení zneužití paměti, ale zde server správy sbírá protokoly událostí pro detekce. Použijte tuto
možnost pro zkontrolování falešných poplachů ve starších verzích klientů 14 MPx.

Auditování ochrany pro techniky zmírnění, které ukončily aplikaci
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Úlohy

Krok 3: Aktualizujte zásadu
v klientském počítači a
aplikaci spusťte znovu.

• Pokud aplikace funguje správně, byl danou metodou omezení detekován falešný poplach.
• Pokud aplikace nefunguje tak, jak má, byl nález pozitivní.
• Pokud se aplikace přesto ukončí, proveďte prověrku na omezené úrovni. Například prověřte jinou

metodu omezení nebo všechny aplikace které metoda ochraňuje.
Aktualizace zásad klienta

Krok 4: Nahlaste falešné
poplachy a znovu povolte
ochranu pro pozitivní nálezy.

Pro falešné poplachy:
1. Upozorněte tým společnosti Symantec, že zjištění bylo falešný poplach. Viz: Symantec Insider Tip:

Úspěšné odeslání!
2. Pro ukončenou aplikaci nechte ochranu vypnutou nastavením akce každé metody na Ne.
3. Po vyřešení problému Security Response, znovu povolte ochranu změnou akce metody na Ano.
Pro pozitivní nálezy:
1. Znovu povolte ochranu změněním akce pravidlo pro danou metodu omezení zpět na Ano.
2. Zkontrolujte jestli je k dispozici opravená verze nebo novější vydání infikované aplikace, které

opravilo současné slabé místo. Po nainstalování opravené aplikace ji znovu spusťte na počítači
klienta a zkontrolujte jestli ji omezení zneužití paměti stále neukončuje.

Nalezení protokolů a hlášení pro události omezení zneužití paměti

Pro nalezení aplikací ukončených omezením zneužití paměti musíte projít protokoly a spustit rychlá hlášení.

1. V konzole proveďte jednu z následujících akcí:

• Pro protokolu klikněte na Monitory > Protokoly > typ protokolu Ochrana před neoprávněným využitím sítě a
hostitele > obsah protokolu Omezení zneužití paměti > Zobrazit protokol.
Hledejte typ události Událost blokování omezením zneužití paměti. Sloupek Typ události zobrazuje metodu
omezení a sloupek Akce zobrazuje jestli byla aplikace ve sloupku Název aplikace zablokována. Například tento
následující protokol značí útok Stack Pivot:
Útok: ROM změnilo Stack Pointer

• Pro rychlá hlášení klikněte na Hlášení > Rychlá hlášení > typ hlášení Ochrana před neoprávněným využitím
sítě a hostitele > hlášení Detekce zmírňování zneužití paměti > Vytvořit hlášení.
Hledejte blokovaná zjištění omezení zneužití paměti.

Prověřte ochranu ukončené aplikace

Při testování falešných poplachů změňte chování omezení zneužití paměti tak, aby prověřilo nálezy, ale nechalo
aplikaci běžet. V tomto případě nebude omezení zneužití paměti aplikaci chránit.

Pro prověření ochrany ukončené aplikace
2. V konzoli klikněte na možnost Zásady > Omezení zneužití paměti > Omezení zneužití paměti.

3. Na kartě Metody omezení vedle karty Zvolit metodu omezení zvolte metodu která ukončila aplikaci, jako například
StackPvt.

4. Pod sloupcem Chráněno označte ukončenou aplikace pak změňte možnost Výchozí nastavení (Ano) na Pouze
protokol.

Změňte akci na Ne po ověření že je zjištění opravdu falešný poplach. Obě možnosti Pouze protokol a Ne povolí
možné zneužití, ale zároveň neukončí aplikaci.

Některé aplikace mají několik metod omezení které zablokují zneužití; tento krok následujte pro každou metodu
individuálně.
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5. (Volitelné) Proveďte jeden z následujících kroků a poté klikněte na tlačítko OK:

– Pokud si nejste jistí, která metoda ukončila aplikaci, klikněte na možnost Vybrat ochrannou akci pro všechny
aplikace pro tuto metodu. Tato možnost potlačí nastavení pro všechny metody.

– Pokud máte mix 14.0.1 klientů a starších klientů verze 14 MPx a chcete otestovat pouze klienty 14.0.1, klikněte na
možnost Nastavit ochrannou akci pro všechny metody pouze záznam do protokolu.

6. (Volitelné) Pro otestování aplikace bez ohledu na metodu, na kartě Pravidla Aplikací ve sloupci Chráněno odklikněte
ukončenou aplikaci a poté klikněte na tlačítko OK.

Starší verze klientů 14 MPx mají pouze tuto možnost. Po vylepšení na verzi klientů 14.0.1 znovu umožněte ochranu
proveďte detailnější ladění. Otevřete protokol Stav počítače pro zjištění, které klienty běží na které verzi.

7. V konzoli klikněte na možnost Zásady > Omezení zneužití paměti.

8. Odklikněte políčko Povolit Omezení zneužití paměti.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager zkontrolujte, zda je povolena funkce Symantec Insight. Funkce
Insight je ve výchozím nastavení povolena.

Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight

11. Do klientského počítače si stáhněte nástroj SymDiag a spusťte jej. Viz: Stažení nástroje SymDiag pro zjištění
problémů s produkty

12. Na domovské stránce nástroje SymDiag klikněte na možnost Collect Data for Support (Shromáždit údaje pro
podporu) a v části Debug logging (Protokolování ladění) > Advanced (Rozšířené) nastavte položku WPP Debug
(Ladění WPP) > Trace Level (Úroveň sledování) na možnost Verbose (Podrobné).

Pokročilé možnosti protokolování ladění pro klienta aplikace Symantec Endpoint Protection v nástroji SymDiag

13. Reprodukujte zjištění falešného poplachu.

14. Po dokončení shromažďování protokolů odešlete soubor .sdbz do https://mysymantec.force.com/customer/s/
otevřením nového případu nebo aktualizací stávajícího případu těmito novými informacemi.

15. Odešlete zjištěnou aplikaci na web SymSubmit a proveďte následující úlohy:

• Vyberte, kdy ke zjištění došlo, vyberte produkt B2 Symantec Endpoint Protection 14.x a klikněte na událost C5 -
IPS.

• V poznámkách k odeslaným informacím uveďte číslo případu technické podpory z předchozího kroku, aplikaci,
která zjišťování omezení zneužití paměti aktivovala, a podrobnosti o číslu verze aplikace.
Můžete přidat například následující: ""Zablokovaný útok: útok Return Oriented Programming na vyvolání
rozhraní API proti souboru C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe", verze souboru vlc.exe je 2.2.0-
git-20131212-0038. This is not the latest available version but it is the version that our organization is required to
use.
Symantec Insider Tip: Successful Submissions!

16. V klientském počítači zkomprimujte kopii složky k odeslání, kterou najdete zde: %PROGRAMDATA%\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt\ccSubSDK.

Tuto složku odešlete technické podpoře a uveďte číslo pro sledování případu falešného poplachu, který jste otevřeli
v předchozím kroku. Technická podpora zajistí, aby všechny potřebné protokoly a materiály zůstaly neporušeny a aby
byly přiřazeny k příslušnému prošetřování falešného poplachu.
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Postupy omezení zneužití paměti v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Od verze 14 zastaví omezení zneužití paměti (MEM) útoky zneužívající zranitelná místa softwaru v klientských počítačích
se systémem Windows. Omezení zneužití paměti používá k zastavení těchto útoků následující metody omezení zneužití:

• SEHOP (Structured Exception Handling Overwrite Protection) (14)
Omezení zneužití paměti zajišťuje ochranu před přepsáním obslužné rutiny strukturované výjimky v aplikacích, jako
je přehrávač médií RealPlayer. Přepsáním funkce obslužné rutiny výjimky může útočník ovládat provádění softwaru
prostřednictvím kódu shellcode. Adresa funkce obslužné adresy výjimky je uložena v paměti zásobníku a při přetečení
vyrovnávací paměti zásobníku ji lze snadno přepsat. Funkce SEHOP je součástí operačních systémů Windows,
ale v některých operačních systémech Windows Vista je ve výchozím nastavení vypnuta. Omezení zneužití paměti
poskytuje ochranu i v případě, že je funkce SEHOP v systému Windows vypnuta. K útokům typu SEHOP dochází
pouze v 32bitových klientech.

• Správce zabezpečení Java (14)
Omezení zneužití paměti blokuje aplety v jazyce Java, které se pokusí vypnout správce zabezpečení systému
Windows. Některé útoky prostřednictvím apletů v jazyce Java vypnou správce zabezpečení, aby bylo následně možné
pomocí kódu v jazyce Java provádět akce, které vyžadují oprávnění.

• StackPvt (StackPivot) (14.0.1)
Metoda Stack Pivot detekuje, zda byla změněna adresa zásobníku volání. Tato událost značí, že neoprávněné využití
změnilo registr ukazatele zásobníku (ESP), aby ukazoval na falešnou nebo sestavenou paměť zásobníku volání, která
byla vytvořena neoprávněným využitím. Falešná paměť obsahuje řetězce útoku ROP.

• ForceDEP (Force Data Execution Prevention) (14.0.1)
Útoky prostřednictvím neoprávněného využití obvykle vkládají svůj škodlivý spustitelný kód (nazývaný shellcode) do
paměti zásobníku (pomocí přetečení vyrovnávací paměti) nebo do paměti haldy (pomocí metody heap spraying).
Neoprávněné využití poté napadne tok spouštění směrem do těchto umístění. Systém Windows XP SP2 a novější
verze obsahují pro účely omezení tohoto útoku zabránění spuštění dat (DEP), což je ochrana na úrovni systému,
která označí tato umístění v paměti jako nespustitelná. Problémem však je, že tuto funkci lze vypnout pomocí volání
rozhraní API SetProcessDEPPolicy(). Aby byl proces chráněn zabráněním spuštění dat (DEP), je třeba jej
navíc kompilovat pomocí přepínače /NXCOMPAT. Metoda ForceDEP brání vypnutí zabránění spuštění dat (DEP)
i v programech, které nejsou kompilovány pomocí tohoto přepínače.

• ForceASLR (Force Address Space Layout Randomization) (14.0.1)
Aby mohlo neoprávněné využití změnit nebo poškodit operační systém, potřebuje volat systémová rozhraní API,
například URLDownloadToFile a CreateProcess. V systému Windows XP a starších verzích byly systémové
knihovny DLL, například Kernel32.dll, vždy načteny do pevných a předvídatelných umístění v paměti. Pevně
zakódované adresy tedy snadno volaly rozhraní API. Po zavedení zabránění spuštění dat (DEP) navíc neoprávněná
využití vytvořila alternativní způsob spuštění kódu, který se nazývá návratově orientované programování (ROP). Místo
zápisu a spuštění kódu shellcode v paměti zásobníku nebo paměti haldy, je kód shellcode vytvořen pomocí kombinace
existujících bajtů spustitelného kódu z různých knihoven DLL načtených v procesu. V systému Windows Vista a
novějších verzích byla zavedena funkce ASLR, aby se zabránilo tomuto procesu. Tato funkce náhodně vybere adresu
pro načtení knihoven DLL do paměti, takže použití pevně zakódované adresy není účinné. Aby však byla knihovna
DLL načtena do paměti s náhodným přístupem, je třeba ji kompilovat pomocí přepínače /DYNAMICBASE. Některé
staré knihovny DLL jsou stále kompilované bez použití tohoto přepínače, takže mohou být zneužity neoprávněným
využitím. Ochrana ForceASLR povinně zavádí funkci ASLR u těchto knihoven DLL.

• HeapSpray (14)
Při útocích metodou heap spraying se útočník pokusí vložit škodlivý kód do předem daného umístění v paměti. Metoda
HeapSpray blokuje často používaná umístění v paměti, aby je útočníci nemohli využít. Útoky metodou heap spraying
jsou typem útoku na vyrovnávací paměť, se kterým se lze setkat ve starších webových prohlížečích a aplikacích.

• EnhASLR (Enhance Address Space Layout Randomization) (14.0.1)
Metoda EnhASLR přidělí procesu náhodné oblasti paměti. Přidělení paměti je méně předvídatelné, což pomáhá
omezit metodu heap spraying. Metoda EnhASLR také zvyšuje entropii přemístění funkce ASLR a knihoven DLL.

• NullProt (Null Page Protection) (14.0.1)
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NULL (0x00000000) je platná adresa paměti, která může být zneužita neoprávněným využitím. Metoda NullProt
předem přidělí toto umístění v paměti, aby se zabránilo jeho možnému použití.

• DllLoad (14.0.1)
Zabrání procesu, aby načetl knihovnu DLL ze sdílené složky. Některá neoprávněná využití používají tento vektor
ke spuštění knihovny DLL přímo z jejich škodlivých serverů, například \\malicious.com\malware.dll.
Upozorňujeme, že metoda DllLoad nezabrání vzdálenému načtení knihovny DLL v místních sítích, jako jsou místní
hostitel, v rámci propojení a privátní adresy IP. V době mezi kontrolou cesty k načtení a skutečným načtením může být
výsledek dotazování serveru DNS na vzdálenou cestu s názvem hostitele odlišný.

Následující metody omezení zneužití poskytují ochranu před útoky návratově orientovaného programování (ROP):

• StackNX (14.0.1)
Metoda StackNX zabraňuje volání rozhraní API určeného k ochraně paměti, například VirtualProtect, čímž
označuje adresy pamětí patřící do zásobníku jako spustitelné.

• RopCall (14.0.1)
Zajišťuje, že rozhraní API kritická pro systém jsou volána z instrukcí volání a nikoli z existujících instrukcí RET nebo
instrukcí k přístupu.

• RopHeap (14.0.1)
Zamítne haldě volání rozhraní API určených k ochraně paměti, která je poté spuštěna pomocí návratové instrukce.

• RopFlow
Metoda RopFlow provádí simulaci spuštění zpátečních adres v zásobníku volání v případě volání rozhraní API
kritického pro systém. Metoda RopFlow zkontroluje, zda instrukce RET ukazuje na jiné kritické rozhraní API nebo na
paměť, která není řádně označena jako spustitelná. Každá z událostí udává, že došlo k útoku ROP. Metoda RopFlow
simuluje maximální povolený počet instrukcí pro zabránění ovlivnění výkonu.

Události omezení zneužití paměti jsou zaznamenány do protokolu zabezpečení v klientovi a do protokolu omezení
zneužití paměti v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Tyto události se podobají událostem systému IPS,
s tou výjimkou, že ID událostí používají rozsah ID signatur 61000 až 61999.

NOTE

Pokud jste nainstalovali nebo povolili následující aplikace v klientských počítačích, omezení zneužití paměti
nechrání procesy chráněné těmito aplikacemi:

Windows Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Funkce Microsoft Application Virtualization (App-V)

Zlepšení ochrany klientů pro systém Windows proti útokům poškozujícím paměť pomocí zásady omezení zneužití paměti

Omezení rizik ransomwaru a ochrana pomocí aplikace Symantec
Endpoint Protection a Symantec Endpoint Security

Co je ransomware?

Ransomware je kategorie malwaru, která zašifruje dokumenty, takže jsou nepoužitelné, a zbytek počítače ponechá
přístupný. Útočníci využívající ransomware nutí oběti, aby zaplatily výkupné prostřednictvím požadovaných způsobů
platby s tím, že po jeho uhrazení mohou nebo nemusí obětem povolit přístup k jejich datům.

Cílený ransomware je mnohem složitější než původní útoky využívající ransomware a zahrnuje více než jen počáteční
infikování. Útočníci objevili další způsoby vydírání organizací, které jim padly za oběť, a používají následující metody
distribuce:
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• Phishing: E-maily zaslané zaměstnancům, které se tváří jako pracovní korespondence.
• Malvertising: Ohrožující weby s mediálním obsahem, které poskytují škodlivé reklamy obsahující rozhraní jazyka

JavaScript známé jako SocGholish, které se maskuje jako aktualizace softwaru.
• Využití zranitelností: Využívání zranitelného softwaru, který je spuštěný na veřejně dostupných serverech.
• Sekundární infikování: Využívání již existujících sítí botnet za účelem získání přístupu do sítě oběti.
• Špatně zabezpečené služby: Útok na organizace skrze špatně zabezpečené služby RDP, který využívá uniklé nebo

slabé přihlašovací údaje.

Ochrana před ransomwarem pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo Symantec Endpoint
Security

Cílení útoky využívající ransomware lze rozdělit do několika obsáhlých fází: počáteční ohrožení, privilegovaná eskalace
a krádež přihlašovacích údajů, taktika lateral movement a zašifrování a odstranění záloh. Nejlepší obranou je zablokovat
různé typy útoků a znát řetězec útoků, který většina skupin kyberzločinců používá k identifikaci priorit zabezpečení.
Bohužel odstranění šifrování ransomwarem není možné s využitím nástrojů pro odstraňování.

V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo Symantec Endpoint Security zaveďte a povolte následující
funkce. Některé funkce jsou povoleny již ve výchozím nastavení.

Funkce Symantec Endpoint Protection Symantec Endpoint Security
Ochrana na bázi souborů
Software Symantec přesouvá do karantény
následující typy souborů: Ransom.Maze,
Ransom.Sodinokibi a Backdoor.Cobalt.

Ochrana před viry a spywarem je ve
výchozím nastavení povolena.
Prevence a ochrana před viry a
spywarovými útoky na klientské počítače

Zásada ochrany před malwarem je ve
výchozím nastavení povolena.

SONAR
Ochrana pomocí funkce SONAR založená
na způsobech chování představuje další
důležitou ochranu proti malwaru. Funkce
SONAR zabraňuje spuštění spustitelných
souborů s dvojími názvy, které patří
k variantám malwaru typu ransomware,
jako například CryptoLocker.

V zásadě ochrany před viry a spywarem
klikněte na možnost SONAR > Povolit
ochranu SONAR (ve výchozím nastavení
povoleno).
Správa funkce SONAR

V zásadě ochrany před malwarem klikněte
na možnost Enable behavioral analysis
(Povolit analýzu podezřelého chování – ve
výchozím nastavení povoleno).
Zásada ochrany před malwarem –
rozšířená nastavení

Download Insight nebo Intenzivní
ochrana
Úpravou funkce Symantec Insight
přesunete do karantény soubory, u kterých
podle základny zákazníků společnosti
Symantec zatím nebyla prokázána jejich
bezpečnost.

Funkce Download Insight je součástí
výchozí zásady Ochrana před viry a
spywarem – vysoké zabezpečení.
Zabránění útokům malwaru typu
ransomware pomocí funkce Download
Insight

Funkce Download Insight je vždy povolena
a je součástí zásady Intenzivní ochrana.
Pokud chcete změnit nastavení funkce
Intenzivní ochrana, zde je návod:
Použití nastavení Intenzivní ochrany
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Systém prevence narušení (IPS):
• Systém IPS blokuje některé hrozby,

které běžné definice virů samy
o sobě nemohou zastavit. Systém
IPS představuje nejlepší ochranu
proti automatickému stahováním
z webu, při kterému dochází
k neúmyslnému stažení softwaru
z internetu. Útočníci často používají
sady pro neoprávněné využití, aby
prostřednictvím automatického
stahování z webu zahájili webový útok,
jako například CryptoLocker.

• V některých případech může IPS
zablokovat šifrování souborů
přerušením komunikace C&C
(command-and-control). Server C&C
je počítač ovládaný útočníkem nebo
kyberzločincem a slouží k odesílání
příkazů do systémů ohrožených
malwarem, dále také přijímá data
ukradená z cílové sítě.

• Hodnocení adres URL předvídá
webové hrozby na základě skóre
hodnocení webové stránky. Možnost
Povolit hodnocení adres URL blokuje
webové stránky se skórem hodnocení
pod určitou mezní hodnotou. (Verze
14.3 RU1 a novější)

Povolení prevence narušení sítě nebo
prevence narušení prohlížeče
Hodnocení adres URL je ve výchozím
nastavení povoleno.

Začínáme s prevencí narušení
Hodnocení adres URL není ve výchozím
nastavení povoleno.
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Blokování souborů PDF a skriptů V zásadě Výjimky klikněte na možnost
Výjimky systému Windows > Přístup k
souboru.

K vyloučení známých špatných souborů
a domén použijte seznamy Allow List
(Seznam povolených položek) a Deny List
(Seznam odmítnutých položek). Klikněte na
možnost Nastavení > Deny List (Seznam
odmítnutých položek) a Allow List
(Seznam povolených položek).
Správa odmítnutých a povolených položek
z centrálního seznamu
Použití nastavení zásady seznamu Deny
List (Seznam odmítnutých položek)
Přidání výjimek z prověřování do zásady
seznamu povolených položek

Stáhněte si nejnovější opravy webových
aplikačních rozhraní, webových
prohlížečů a modulů plug-in webových
prohlížečů.

1. K vyloučení aplikací ze spuštění v
adresářích uživatelských profilů,
například Local a LocalLow,
použijte řízení aplikací a zařízení.
Ransomwarové aplikace se instalují do
různých adresářů kromě adresáře Local
\Temp\Low.
Posílení antivirového zabezpečení,
které vyloučí infekce odvozené
od ransomwaru (rodina
Trojan.Cryptolocker atd.)

2. K identifikace souborů s chování
ransomwaru použijte nástroj Endpoint
Detection Response (EDR):
a. V souborech MS Office zasílaných

e-mailem zakažte makra.
b. Klikněte pravým tlačítkem na

zjištěné koncové body a vyberte
možnost Isolate (Izolovat). Pokud
chcete izolovat a znovu spojit
koncové body z konzole, budete
potřebovat zásadu karantény
brány firewall v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager, která
je přiřazena k zásadě integrity
hostitele.
Zásady integrita hostitele a
karanténa brány firewall

• Zjišťovací prověřování – cloudová
konzole poskytuje ucelený přehled
souborů, aplikací a spustitelných
souborů, které se vyskytují ve vašem
prostředí. Můžete zobrazit informace
o rizicích, zranitelnostech, hodnocení,
zdroji a dalších charakteristikách,
které jsou spojené s těmito zjištěnými
položkami.
Použití zjištěných položek

• Použijte zjištěné položky, když
je povolena funkce EDR. Agent
zjišťování v aplikaci SES je podobný
nespravovanému detektoru v aplikaci
SEP, ale agent poskytuje mnohem více
informací a jednotlivých souborech a
aplikacích.
Začínáme s nástrojem Symantec
Endpoint Detection and Response

• Řízení aplikací ovládá a spravuje
použití nechtěných a neschválených
aplikací ve vašem prostředí. Řízení
aplikací v aplikaci SES má jinou funkci
než v aplikaci SEP.
Začínáme s řízením aplikací
Začínáme s izolací aplikací
– V případě aplikace Symantec Agent

14.3 RU1 a novějších použijte
možnost Behavioral Isolation
(Izolace podle chování) na koncové
body, které nepoužívají izolaci
aplikací a řízení aplikací. Zásada
izolace aplikací podle chování
identifikuje způsob, jak nakládat
s podezřelým chováním, které
by mohly provádět důvěryhodné
aplikace. Když je v zásadě dostupná
nová signatura chování nebo
stávající signatura chování, obdržíte
výstrahy v cloudové konzoli a
zprávu v zásadě. Sami určíte, zda je
chování výsledkem útoku na soubor
a určíte další postup.
Použití nastavení zásady Behavioral
Isolation (Izolace podle chování)

Součást aplikace Symantec Endpoint
Security Complete 309
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Přesměrování síťového provozu a Web
Security Service
Použijte přesměrování síťového provozu
a nastavení zabezpečeného připojení
tak, že když budete na podnikové síti,
doma nebo mimo kancelář, koncové body
budou mít možnost integrace se službou
Symantec Web Security Service (WSS).
Přesměrování síťového provozu (NTR)
přesměruje internetový provoz na straně
klienta do služby Symantec WSS, kde je
provoz povolen nebo blokován na základě
zásad služby WSS.

Konfigurace přesměrování síťového
provozu

Nazývané bezpečné připojení
Konfigurace integrace služby Symantec
Web Security Service s produkty Endpoint
Security

Omezení zneužití paměti
Chrání známé zranitelnosti v neopraveném
softwaru, například webový server JBoss
nebo Apache, které útočníci využívají.

Zlepšení ochrany klientů pro systém
Windows proti útokům poškozujícím paměť
pomocí zásady omezení zneužití paměti

Přidání aplikací do zásady omezení
zneužití paměti (MEM)

AMSI a prověřování bez souborů
Vývojáři aplikací třetích stran mohou
chránit své zákazníky před dynamickým
malwarem založeným na skriptech a
před netradičními cestami kybernetického
útoku. Aplikace jiného výrobce volá
rozhraní Windows AMSI a požaduje
prověření skriptu poskytnutého uživatelem,
který je směrován do klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection. Klient
odpoví verdiktem o tom, zda je chování
skriptu škodlivé. Pokud chování není
škodlivé, spuštění skriptu pokračuje. Pokud
je chování skriptu škodlivé, aplikace ho
nespustí. V klientovi se v dialogovém okně
Výsledky zjišťování zobrazí stav „Přístup
byl odepřen“. Ke skriptům jiných výrobců
patří například Windows PowerShell,
JavaScript a VBScript. Je třeba povolit
funkci Auto-Protect. Tato funkce pracuje
v počítačích se systémem Windows 10 a
novějšími.
Verze 14.3 a novější.

Ve výchozím nastavení povoleno.
Jak pomáhá rozhraní AMSI (Antimalware
Scan Interface) s obranou proti malwaru
Antimalware Scan Interface (AMSI)

Není k dispozici.
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Endpoint Detection and Response (EDR)
Nástroj EDR se zaměřuje na chování
spíše než na soubory a dokáže posílit
obranu před cíleným phishingem a zabránit
použití nástrojů dostupných v cílovém
systému. Pokud například aplikace Word
normálně nespustí prostředí PowerShell
v prostředí zákazníka, musí být přesunuta
do režimu blokování. Uživatelské rozhraní
nástroje EDR zákazníkům umožňuje
snadno pochopit, která chování jsou
běžná a mohou být povolena, která jsou
viditelná, ale je třeba na ně upozornit, a
chování, která běžná nejsou a je nutné
je zablokovat. Mezery můžete také řešit
okamžitě jako součást vyšetřování a reakce
na výstrahy k incidentům. Výstraha k
incidentu zobrazí všechna chování, která
byla pozorována jako součást narušení,
a nabízí možnost přesunout je do režimu
blokování ihned na stránce s podrobnostmi
o incidentu.

Konfigurace skupin klientů na odesílání
dotazů na hodnocení a dat na soukromé
servery

Součást aplikace Symantec Endpoint
Security Complete.
Nástroj Symantec Endpoint Detection and
Response (EDR)
Příručka k proaktivnímu vyhledávání hrozeb

Ochrana pomoc umělé inteligence
Cloudová analýza cílených útoků, kterou
provádí společnost Symantec, využívá
pokročilé strojové učení ke zjištění vzorců
aktivit spojených s cílenými útoky.

Součást aplikace Symantec Endpoint
Security Complete.

Použijte nástroje auditování, které vám
pomohou získat přehled o koncových
bodech v podnikové síti i mimo ni předtím,
než ransomware získá šanci se rozšířit.

K testování falešných poplachů použijte
omezení zneužití paměti.
Zlepšení ochrany klientů pro systém
Windows proti útokům poškozujícím paměť
pomocí zásady omezení zneužití paměti

• Pokud klient zjistí, že podezřelý soubor
představuje vysoké riziko nebo velmi
vysoké riziko, bude se to na kartě Moje
úlohy zobrazovat po dobu 90 dní,
abyste mohli situaci řešit.
Provedení akce na podezřelém souboru

• Pokud zařízení zjistí soubor, který
vytváří škodlivý provoz, bude se to na
kartě Moje úlohy zobrazovat po dobu
90 dní, abyste mohli situaci řešit.
Provedení akce při zjištění prevence
narušení

• Při testování falešných poplachů
změňte chování omezení zneužití
paměti tak, aby prověřilo zjištění, ale
nechalo aplikaci běžet.
Auditování ochrany pro ukončené
aplikace

• Playbooky jsou předem
nakonfigurované pracovní postupy,
které umožňují správu a zabezpečení
zařízení ve vašem prostředí.
Playbooky

Jak technologie Symantec Endpoint Protection ochraňují vaše počítače

Symantec Endpoint Security Complete
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Osvědčené postupy k omezení rizik ransomwaru

Hardening Your Environment Against Ransomware

Kromě povolení ochrany aplikací SEP a SES, která zabrání infikování ransomwarem, proveďte následující kroky.

Krok Popis

1. Chraňte své místní
prostředí

1. Dbejte na to, abyste měli nejnovější verzi prostředí PowerShell a abyste měli povolené
protokolování.

2. Zakažte přístup ke službám RDP. RDP povolte pouze z konkrétních známých adres IP a
dbejte na to, abyste používali vícefaktorové ověřování. Použijte aplikaci File Server Resource
Manager (FSRM) k uzamčení možnosti zápisu známých přípon ransomwaru u sdílených
souborů, kde je požadováno, aby měl uživatel přístup k zápisu.

3. Vytvořte plán, který bude zohledňovat oznámení třetích stran. Za účelem správného
informování příslušných organizací, například FBI nebo jiných policejních složek, mějte
připravený plán pro ověřování.

4. Vytvořte „krabičku poslední záchrany“ s tištěnými kopiemi a archivovanými a dočasnými
kopiemi všech důležitých administrativních informací. Pokud chcete chránit dostupnosti
těchto důležitých informací před ohrožením, uložte je do krabičky s hardwarem a softwarem
potřebným k řešení problémů. Uložení těchto informací na síti nebude příliš užitečné v
případě, kdy dojde k zašifrování síťových souborů. Zaveďte řádný audit a kontrolu využívání
správcovských účtů. Můžete také zavést jednorázové přihlašovací údaje pro administrativní
práci, abyste zabránili krádeži a použití přihlašovacích údajů správce.

5. Vytvořte profily používání pro nástroje správce. Mnoho z těchto nástrojů používají útočníci
k nezjistitelnému pohybu po síti. Uživatelský účet, který byl v minulosti spuštěn jako správce
pomocí PsInfo/PsExec v malém počtu systémů, je pravděpodobně v pořádku, ale účet služby
spouštějící nástroj PsInfo/PsExec ve všech systémech je podezřelý.

2. Chraňte e-mailový systém 1. Povolte dvoufaktorové ověřování (2FA), abyste vyloučili ohrožení zabezpečení přihlašovacích
údajů během phishingových útoků.

2. Posilte architekturu zabezpečení kolem e-mailových systémů, abyste minimalizovali
množství nevyžádané pošty, která se dostane do schránek koncových uživatelů, a zajistili
dodržování osvědčených postupů pro váš e-mailový systém, včetně použití protokolu SPF a
dalších obranných opatření proti phishingovým útokům.

3. Zálohujte Pravidelně zálohujte soubory na klientech i serverech. Zálohujte soubory, když jsou počítače ve
stavu offline, nebo použijte systém, na který síťové počítače a servery nemohou zapisovat. Pokud
nemáte speciální software pro zálohování, můžete také zkopírovat důležité soubory na vyměnitelná
média. Poté vyměnitelná média vysuňte a odpojte. Nenechávejte je připojená.
1. Zřiďte úložiště kopií záloh mimo firmu. Zařiďte si úložiště mimo firmu, kde budou týdně

ukládány úplné zálohy a denně přírůstkové zálohy za alespoň poslední čtyři týdny.
2. Zřiďte offline zálohy na místě. Dbejte na to, aby zálohy nebyly připojené k síti. Tím zabráníte

jejich zašifrování ransomwarem. Odebrání se nejlépe provádí se systémem odpojeným od sítě,
čím se zabrání případnému šíření hrozby.

3. Ověřte a otestujte řešení záloh na úrovni serverů. Toto by již mělo být součástí procesu
zotavení po havárii.

4. Zabezpečteí oprávnění na úrovni souborů pro zálohy a zálohovací databáze. Nenechte své
zálohy zašifrovat.

5. Otestujte možnost obnovení. Dbejte na to, aby možnosti obnovení podporovaly potřeby firmy.
Uzamkněte mapované síťové jednotky tak, že je zabezpečíte heslem a omezeními kontroly přístupu.
U souborů na síťových jednotkách použijte přístup jen pro čtení, pokud v případě těchto souborů
není nezbytně nutné mít přístup pro zápis. Omezením oprávnění uživatele se sníží množství
souborů, které mohou hrozby zašifrovat.
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Co je třeba udělat v případě napadení ransomwarem?

K dispozici není žádný nástroj pro odstraňování ransomwaru. Žádný bezpečnostní produkt nemůže dešifrovat soubory,
které ransomware zašifruje. Pokud jsou klientské počítače nakaženy malwarem typu ransomware a data jsou zašifrována,
postupujte podle těchto kroků:

1. Neplaťte výkupné.
Pokud zaplatíte výkupné:
– Nemáte žádnou záruku, že vám útočník sdělí, jak odblokovat počítač nebo dešifrovat soubory.
– Útočník použije výkupné jako prostředky k dalším útokům na jiné uživatele.

2. Izolujte infikovaný počítač, dříve než malware typu ransomware zaútočí na síťové jednotky, ke kterým má
přístup.

3. Pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo SES aktualizujte definice virů a prověřte
klientské počítače.
Nové definice pravděpodobně ransomware zjistí a provedou nápravu. Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager automaticky stáhne definice virů do klienta, pokud je klient spravován a připojen k serveru pro správu nebo
cloudové konzoli.
– V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na položku Klienti, pravým tlačítkem klikněte na

skupinu a poté klikněte na položky Spustit příkaz na skupinu > Aktualizovat obsah a prověřit.
– V aplikaci Symantec Endpoint Security spusťte příkaz Prověřit.

Spuštění příkazů na klientských zařízeních
4. Pomocí čisté instalace proveďte opakovanou instalaci.

Pokud obnovíte zašifrované soubory ze zálohy, můžete získat obnovená data, ale je možné, že v průběhu útoku byl
nainstalován další malware.

5. Odešlete malware do střediska Symantec Security Response.
Pokud dokážete rozpoznat nebezpečný e-mail nebo spustitelný soubor, odešlete jej do střediska Symantec Security
Response. Tyto vzorky umožní společnosti Symantec vytvořit nové signatury a zlepšit ochranu proti malwaru typu
ransomware.
Symantec Insider Tip: Úspěšné odeslání!

Omezení šíření ransomwaru pomocí funkce Download Insight (SEP) nebo
Intenzivní ochrana (SES)
Chcete-li zabránit útokům variant malwaru typu ransomware, nakonfigurujte funkci Download Insight, aby přesunula do
karantény soubory, které jsou podle základny zákazníků společnosti Symantec nebezpečné nebo u kterých zatím nebyla
prokázána jejich nebezpečnost.

Jsou zapotřebí nespravované detektory, které zodpovídají za koncové body bez ochrany.

• Nespravované detektory SEP: Konfigurace klienta pro rozpoznávání nespravovaných zařízení
• Agenti zjišťování SES: Přidání agentů zjišťování k nalezení nespravovaných zařízení

Hledání zařízení k registraci
Použití objevených položek

V případě aplikace Symantec Endpoint Security je funkce Download Insight vždy povolena a je součástí zásady
Intenzivní ochrana. Viz: Použití nastavení Intenzivní ochrany

Postup změny funkce Download Insight v aplikaci Symantec Endpoint Protection:

1. V konzoli otevřete odpovídající zásadu ochrany před viry a spywarem a klikněte na možnost Ochrana při stahování.
Pokud přidáváte novou zásadu, vyberte zásadu Zásada ochrany před viry a spywarem – vysoké zabezpečení.

2. Na kartě Download Insight se ujistěte, že je zaškrtnuta možnost Povolit funkci Download Insight pro zjišťování
potenciálních rizik ve stažených souborech na základě hodnocení souborů.

3. Zaškrtněte následující výchozí možnosti:
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– Soubory s 5 a méně uživateli
– Soubory známé uživatelům po dobu 2 a méně dní
Nízké výchozí hodnoty přinutí klienta zpracovat jakýkoli soubor, který nebyl ohlášen společnosti Symantec více než
pěti uživateli nebo který jim byl znám méně než dva dny, jako neprokázané soubory. Pokud soubory s neprokázanou
škodlivostí tato kritéria splní, označí je funkce Download Insight jako škodlivé.

4. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Automaticky důvěřovat všem souborům staženým z důvěryhodných
webových nebo intranetových stránek.

5. Na kartě Akce ponechte v části Nebezpečné soubory první akci jako Umístit riziko do karantény a druhou akci jako
Ponechat.

6. V části Neprokázané soubory klikněte na možnost Umístit riziko do karantény.
7. Klikněte na tlačítko OK.

Ochrana proti malwaru typu ransomware a jeho odstranění pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection

Prevence a ochrana před viry a spywarovými útoky na klientské
počítače
V prevenci a ochraně před viry a spywarovými útoky na klientské počítače vám pomohou následující důležité pokyny.

Table 85: Ochrana počítačů před viry a spywarovými útoky

Úloha Popis

Ujistěte se, že je v počítačích
nainstalována aplikace
Symantec Endpoint
Protection

Aplikace Symantec Endpoint Protection by měla být nainstalována na všech počítačích v síti a na
všech serverech. Ujistěte se, že aplikace Symantec Endpoint Protection funguje správně.
Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů

Zajistěte aktuální definice Ujistěte se, zda jsou na klientských počítačích nainstalovány nejnovější definice.
Datum vydání definicí můžete zkontrolovat na kartě Klienti. Pomocí příkazu můžete aktualizovat
definice, které jsou zastaralé.
Můžete také spustit hlášení o stavu počítače a datum nejnovějších definicí ověřit pomocí něj.
Aktualizace obsahu a definic v klientech

Spuštění běžného
prověřování

Standardně jsou funkce Auto-Protect a SONAR v klientských počítačích trvale spuštěny. Stejně tak je
na klientských počítačích standardně spouštěno plánované aktivní prověřování.
Prověřování můžete spustit i na vyžádání. Tato nastavení prověřování lze upravit.
Spouštění prověřování na požádání na klientských počítačích
Podle potřeby můžete plánované prověřování vytvářet nebo přizpůsobovat.
Obvykle je vhodné vytvořit úplné naplánované prověřování, které bude prováděno jednou týdně, a
aktivní prověřování, které bude prováděno denně. Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint
Protection provádí aktivní prověřování, které se spouští ve 12:30. U nespravovaných počítačů aplikace
Symantec Endpoint Protection poskytuje také výchozí prověřování po spuštění, které je ale zakázáno.
Zajistěte spouštění aktivního prověřování počítačů v síti každý den. Pokud si myslíte, že se v síti
nachází neaktivní hrozba, můžete na každý týden nebo měsíc naplánovat úplné prověřování. Úplné
prověřování vyžaduje více prostředků počítače a ovlivňuje jeho výkon.
Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows
Nastavení plánovaného prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Mac
Nastavení plánovaných prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Linux
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Úloha Popis

Umožnit klientům odesílat
závažné události okamžitě

Ujistěte se, že klienti (pouze Windows) mohou obejít interval prezenčního signálu a odeslat závažné
události na server pro správu okamžitě. Závažné události zahrnují všechna nalezená rizika (s výjimkou
cookies) a události narušení. Tuto volbu naleznete v Klienti > Zásady > Nastavení komunikace.
Možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Oznámení správce vás mohou upozornit okamžitě, pokud je období regulátoru pro příslušné oznámení
nastaveno na Žádné.
Nastavení oznámení správce

Note: Závažné události mohou okamžitě odesílat pouze klienti verze 12.1.4 a novější. Starší klienti
události odesílají pouze v intervalu prezenčního signálu.

Kontrola nebo úprava
nastavení prověřování k
zajištění zvýšené ochrany

Ve výchozím nastavení prověřování na výskyt virů a spywaru zjišťuje, odstraňuje a opravuje vedlejší
účinky virů a bezpečnostních rizik.
Výchozí nastavení prověřování je nastaveno tak, aby byl zajištěn optimální výkon klientských počítačů
a současně byla poskytována vysoká úroveň ochrany. Úroveň ochrany však můžete zvýšit.
Můžete například chtít zvýšit efektivitu ochrany pomocí heuristické analýzy technologie Bloodhound.
Můžete také aktivovat prověřování síťových jednotek.
Úprava prověřování za účelem zvýšení zabezpečení klientských počítačů

Povolení odesílání informací
o zjištěných položkách
z klientů do společnosti
Symantec

Klienti mohou společnosti Symantec odesílat informace o zjištěných položkách. Tyto odeslané
informace pomáhají pracovníkům společnosti Symantec zaměřit se na hrozby.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Spuštění prevence narušení Společnost Symantec doporučuje spolu s ochranou před viry a spywarem na klientských počítačích
spouštět také prevenci narušení.
Správa prevence narušení

Případná náprava infekce Klientské počítače mohou obsahovat infekci i po spuštění prověřování. Může se jednat např. o případ,
kdy u nové hrozby není známa signatura nebo aplikace Symantec Endpoint Protection nedokázala
hrozbu zcela odstranit. V některých případech může aplikace Symantec Endpoint Protection
k dokončení procesu čištění vyžadovat restart klientských počítačů.
Odstranění virů a bezpečnostních rizik

Odstranění virů a bezpečnostních rizik
Provádění nápravy rizik je součástí ochrany před viry a spywarovými útoky na počítače.

Pomocí funkcí Zprávy a Monitory, které jsou k dispozici v konzoli, můžete zjistit, které počítače jsou infikovány, a zobrazit
výsledek nápravy.
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Table 86: Odstranění virů a bezpečnostních rizik

Krok Popis

Krok 1: Určete infikované a
ohrožené počítače.

Informace o infikovaných a ohrožených počítačích získáte v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager. Na domovské stránce přejděte do nabídky Shrnutí aktivity virů a rizik a
zkontrolujte hodnoty u položky Nově infikované a Stále infikované. Hodnota Nově infikované
je podmnožina hodnoty Stále infikované. Hodnota Nově infikované uvádí počet infikovaných a
ohrožených počítačů zjištěných během časového intervalu zadaného v rámci shrnutí.

Note: Nenapravené nálezy funkce SONAR nejsou do hodnoty Stále infikované počítány. Jsou
součástí hodnoty Podezřelé ve shrnutí.

Pokud bude během dalšího prověřování zjištěno, že dříve infikovaný počítač nebyl dosud
opraven, tento počítač bude v kategorii Stále infikované. Příkladem je situace, kdy plánované
prověřování soubor vyčistí pouze částečně. Funkce Auto-Protect poté v dalším prověřování
soubor vyhodnotí jako riziko.
Soubory považované za stále infikované jsou znovu prověřeny vždy, když je k dispozici nová
definice, nebo pokud je klientský počítač uveden do nečinnosti.
Určení infikovaných a ohrožených počítačů

Krok 2: Aktualizujte definice
a proveďte prověření znovu.

Je vhodné ujistit se, zda mají klienti k dispozici nejnovější definice.
V případě starších verzí klientů spuštěných v počítači se systémem Windows je zároveň vhodné
se přesvědčit, že je při provádění plánovaného prověřování a prověřování na požádání používáno
vyhledávání Insight. Od verze 14 je při provádění plánovaného prověřování a prověřování na
požádání vždy používáno vyhledávání Insight
Datum vydání definice je možné zkontrolovat v hlášení Infikované a ohrožené počítače. Příkaz
„Aktualizovat obsah a prověřit“ můžete spustit v rámci protokolu rizik.
Pokud Shrnutí aktivity virů a rizik na domovské stránce vykazuje u položek Stále infikované a
Nově infikované nulové hodnoty, znamená to, že všechny hrozby byly eliminovány.
Aktualizace obsahu a definic v klientech

Krok 3: Zkontrolujte akce
prověřování a proveďte prověření
znovu.

Prověřování může být nastaveno tak, aby rizika ignorovala. Podle potřeby upravte zásady
ochrany před viry a spywarem a změňte akci v kategorii rizika. Při příštím prověřování aplikace
Symantec Endpoint Protection použije tuto novou akci.
Na kartě Akce můžete nastavit akci pro konkrétní typ prověřování (prověřování definované
správcem nebo na vyžádání, nebo funkce Auto-Protect). Můžete také upravit akci při zjištění
funkcí Download Insight a SONAR.
Kontrola akcí prověřování a opakované prověření označených počítačů

Krok 4: Pokud je to k dokončení
nápravy nutné, restartujte počítač.

Počítače mohou být stále ohrožené nebo infikované, protože je nutno je restartovat, aby bylo
dokončeno odstranění viru nebo bezpečnostního rizika.
Informace o případných počítačích vyžadujících restart naleznete v protokolu rizik.
Počítače můžete restartovat tak, že spustíte příkaz z protokolu Stav počítače.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole
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Krok Popis

Krok 5: Přezkoumejte a odstraňte
zbývající rizika.

Pokud některá rizika nebyla dosud vyřešena, je potřeba je dále prozkoumat.
Aktuální informace o virech a bezpečnostních rizicích naleznete na webovém serveru střediska
Symantec Security Response.
http://securityresponse.symantec.com
Na klientském počítači můžete webovou stránku střediska Security Response otevřít přímo z
dialogového okna s výsledky prověřování.
Analýzu a nápravu obtížných trvalých hrozeb můžete provést též pomocí funkce Power Eraser v
Symantec Endpoint Protection Manager. Funkce Power Eraser je agresivní analýza, kterou byste
měli spouštět na jednom nebo několika málo počítačích pouze tehdy, pokud jsou nestabilní nebo
silně infikovány.
Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager
Technická podpora společnosti Symantec zároveň nabízí nástroj Threat Expert, který dokáže
rychle poskytnout podrobnou analýzu hrozeb. Případně můžete spustit nástroj k analýze bodů
načtení, který vám poskytne další informace k řešení problémů. Tyto nástroje se spouští přímo na
klientském počítači.
Řešení potíží s počítačem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Krok 6: Zkontrolujte protokol Stav
počítače.

Pomocí protokolu Stav počítače se můžete ujistit, že rizika byla napravena a na klientských
počítačích se již nenachází.
Prohlížení protokolů

Další informace naleznete v článku Odstraňování virů a řešení potíží v síti.

Prevence a ochrana před viry a spywarovými útoky na klientské počítače

Sledování ochrany koncového bodu

Určení infikovaných a ohrožených počítačů
Domovskou stránku produktu Symantec Endpoint Protection Manager a zprávu o rizicích lze použít k určení rizikových a
infikovaných počítačů.

Určení infikovaných počítačů
1. V konzole klepněte na položku Domů a prohlédněte si shrnutí aktivity virů a rizik.

Pokud jste správcem systému, zobrazí se vám počet nově infikovaných a stále infikovaných počítačů ve vaší lokaci.
Pokud jste správcem domény, zobrazí se vám počet nově infikovaných a stále infikovaných počítačů v doméně.

Stále infikované počítače představují podmnožinu nově infikovaných počítačů. Počet stále infikovaných počítačů se
bude po vyřešení rizik v síti snižovat. Pokud bude během dalšího prověřování zjištěno, že dříve infikovaný počítač
nebyl dosud opraven, tento počítač bude v kategorii Stále infikované Může se například stát, že aplikace Symantec
Endpoint Protection odstraní riziko z počítače jen částečně, takže funkce Auto-Protect tento počítač znovu označí jako
ohrožený.

2. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

3. V seznamu Typ hlášení klikněte na položku Riziko.

4. V seznamu Vybrat zprávu klikněte na položku Infikované a ohrožené počítače.

5. Klepněte na položku Vytvořit zprávu a prohlédněte si seznamy infikovaných a ohrožených počítačů.

Odstranění virů a bezpečnostních rizik
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Kontrola akcí prověřování a opakované prověření označených počítačů
Pokud máte infikované a rizikové počítače, zjistěte, proč jsou stále v tomto stavu. Zkontrolujte, jaká akce byla provedena
pro každé riziko v infikovaných a ohrožených počítačích. Mohlo se stát, že byla nastavena a provedena akce Ponecháno.
Pokud byla provedena akce Ponecháno, odstraňte riziko z počítače, odeberte počítače ze sítě nebo riziko přijměte.
V případě klientů se systémem Windows podle potřeby upravte zásadu ochrany před viry a spywarem a změňte akci pro
prověřování. 

Odstranění virů a bezpečnostních rizik

Určení akcí, které je nutno změnit, a opětovné prověření určených počítačů
1. V konzole klikněte na položku Monitory.

2. Na kartě Protokoly vyberte protokol rizik a potom klepněte na položku Zobrazit protokol.

Ve sloupci Událost protokolu rizika můžete zjistit, co se stalo a jaká akce byla provedena. Ve sloupci Název rizika se
zobrazují názvy rizik, která jsou stále aktivní. Ve sloupci Uživatel skupiny domén jsou informace o tom, do jaké skupiny
počítač náleží.

Pokud je klient ohrožen, protože prověřování provedlo akci Ponecháno, možná bude třeba změnit zásadu ochrany
před viry a spywarem pro tuto skupinu. Ve sloupci Počítač můžete zjistit názvy počítačů, ve kterých jsou aktivní rizika.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Pokud je zásada nastavena pro použití režimu odesílání, bude odeslána do klientů ve skupině během následujícího
prezenčního signálu.

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

3. Klepněte na možnost Zpět.

4. Na kartě Protokoly vyberte protokol Stav počítače a potom klepněte na položku Zobrazit protokol.

5. Pokud jste změnili akci a odeslali novou zásadu, vyberte počítače, které je třeba znovu prověřit podle nového
nastavení.

6. V seznamu Příkaz vyberte položku Prověřit a potom klepnutím na položku Spustit počítače znovu prověřte.

Stav příkazu Prověřit můžete sledovat na kartě Stav příkazu.

Způsob, jakým klienti Windows přijímají definice z cloudu
Od verze 14 poskytují standardní klienti a klienti Embedded nebo VDI aplikace Symantec Endpoint Protection ochranu
v reálném čase pomocí definic v cloudu. Starší verze poskytovaly cloudovou ochranu pomocí různých funkcí, jako je
Download Insight. Všechny funkce zjišťování virů a spywaru nyní používají hodnocení souborů pomocí cloudu. Součástí
cloudového obsahu je úplná sada definic virů a spywaru a také nejnovější informace o souborech a potenciálních
hrozbách, které má společnost Symantec k dispozici.

NOTE

Inteligentní cloudová služba zjišťování hrozeb je podporována pouze v klientech systému Windows.

Podpora cloudového obsahu klienty

Mezi cloudový obsah patří definice menší velikosti, které zajišťují úplnou ochranu. Když klient vyžaduje nové definice,
stáhne je z cloudu nebo je v něm vyhledá, čímž zajistí lepší výkon a vyšší rychlost.

Typ klienta musí podporovat cloudový obsah.

Typ klienta lze zobrazit v položce Nápověda > Řešení potíží > Nastavení instalace.

Od verze 14 standardní klienti a klienti Embedded nebo VDI podporují cloudový obsah.

Automatické používání vyhledávání v cloudu při všech prověřeních
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Součástí vyhledávání v cloudu je zasílání dotazů na server Symantec Insight za účelem získání informací
o hodnocení souborů a kontroly definic v cloudu.

• Plánovaná prověřování a prověřování na požádání automaticky provádějí vyhledávání v cloudu.
• Funkce Auto-Protect také automaticky provádí vyhledávání v cloudu. Funkce Auto-Protect se nyní místo v režimu jádra

používá v uživatelském režimu, aby bylo omezeno využití paměti a dosaženo vyššího výkonu.

Vedle menších nároků na paměť díky definicím na disku zajišťuje inteligentní cloudová služba zjišťování hrozeb zkrácení
doby prověřování o 15 procent.

NOTE

Funkce Vyhledávání Insight verze 12.1.x poskytuje vyhledávání hodnocení souborů u plánovaných prověřování
a prověřování na požádání v případě souborů z portálů ve starších verzích klientů. Tato možnost obsahuje
samostatnou úroveň citlivosti. Ve verzi 14.0.x, využívají klienti ve verzi 12.1.x úroveň citlivosti, která je
nastavena pro funkci Download Insight a vy můžete funkci Vyhledávání Insight pouze povolit nebo zakázat.

Klienti automaticky odesílají společnosti Symantec informace o vyhledávání hodnocení souborů.

Jak vyhledávání v cloudu funguje ve vaší síti

Aplikace Symantec Endpoint Protection odesílá položky k vyhledávání v cloudu přímo do cloudu.

Chcete-li použít proxy server, můžete zadat proxy server HTTPS v možnostech internetu v prohlížeči klienta. Nebo
můžete pomocí konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zadat proxy server HTTPS pro klienty v položce
Zásady > Externí komunikace.

Šířka pásma, kterou klienti inteligentní cloudové služby vyhledávání hrozeb používají, se téměř shoduje s hodnotami
klientů starších než verze 14, kteří používají vyhledávání hodnocení pouze u konkrétních funkcí, jako je Download Insight.

Jak aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zobrazuje výstrahy týkající se chyb vyhledávání v cloudu

Pokud se klienti neúspěšně pokoušejí vyhledávat v cloudu po dobu tří dnů, aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager ve výchozím nastavení odešle správcům systému e-mailové oznámení. Výstrahu lze také zobrazit v položce
Monitory > Protokoly > Systémové protokoly > Činnost klienta. Typ podmínky oznámení je Zjištění hodnocení
souboru.

Co jsou soubory z portálů?

Funkce Download Insight označí soubor jako soubor z portálu, když kontroluje soubor, který uživatel stáhne
z podporovaného portálu. Plánovaná prověřování a prověřování na požádání a funkce Auto-Protect a Download Insight
hodnotí soubory z portálů pomocí úrovně citlivosti nastavené pro funkci Download Insight.

NOTE

Je nutné povolit funkci Download Insight, aby mohly být soubory označeny jako soubory z portálů.

Mezi podporované portály patří Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows
Live Messenger a Yahoo Messenger. Seznam portálů (nebo seznam portálů Auto-Protect) je součástí obsahu ochrany
před viry a spywarem, která je pomocí aktualizace LiveUpdate stažena na server pro správu nebo do klienta.

Prověřování a funkce Download Insight vždy hodnotí soubory nepocházející z portálů pomocí výchozí interní úrovně
citlivosti nastavení společností Symantec. Pomocí výchozí interní úrovně jsou zjištěny pouze nejškodlivější soubory.

Příklad akce vyhledávání v cloudu

Příklad způsobu, jakým inteligentní cloudová služba zjišťování hrozeb chrání klienty:

• Uživatel klienta spustí prohlížeč Internet Explorer a pokusí se stáhnout soubor. Funkce Download Insight použije
vlastní úroveň citlivosti a informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight v cloudu, aby určila, že soubor není
škodlivý.
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Pokusíte se stáhnout soubor pomocí prohlížeče Internet Explorer. Funkce Download Insight použije vlastní úroveň
citlivosti a informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight v cloudu, aby určila, že soubor není škodlivý.

• Funkce Download Insight určí, že hodnocení souboru je přijatelné, povolí stažení souboru a označí jej jako soubor
z portálu.

• Společnost Symantec později získá další informace o souboru ze sítě Global Intelligence Network. Společnost
Symantec určí, že soubor může být škodlivý, a aktualizuje databázi hodnocení Insight. Společnost Symantec může
poskytnout nejnovější signaturu souboru v jeho definicích v cloudu.

• Pokud uživatel otevře soubor nebo spustí prověřování, funkce Auto-Protect nebo prověřování získají nejnovější
informace o souboru z cloudu. Pomocí nejnovějšího hodnocení souboru a úrovně citlivosti funkce Download Insight
nebo pomocí nejnovější signatury souboru funkce Auto-Protect nebo prověřování nyní zjistí soubor jako potenciálně
škodlivý.
Pokud otevřete soubor nebo spustíte prověřování, funkce Auto-Protect nebo prověřování získají nejnovější informace
o souboru z cloudu. Pomocí nejnovějšího hodnocení souboru a úrovně citlivosti funkce Download Insight nebo pomocí
nejnovější signatury souboru funkce Auto-Protect nebo prověřování nyní zjistí soubor jako potenciálně škodlivý.

Požadovaná a doporučená nastavení

Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection používá cloud. Pokud zakážete jakoukoli z těchto
možností, omezíte nebo zakážete cloudovou ochranu.

• Funkce Auto-Protect
Je třeba povolit funkci Auto-Protect. Funkce Auto-Protect je ve výchozím nastavení povolena.

• Download Insight
Je nutné povolit funkci Download Insight, aby mohla kontrolovat stažené soubory a aby stažené soubory mohly být
označeny jako soubory z portálů pro budoucí prověřování. Pokud funkci Download Insight zakážete, všechny stažené
soubory jsou považovány za soubory nepocházející z portálů. Pomocí prověřování jsou zjištěny pouze nejškodlivější
soubory nepocházející z portálů.

• Vyhledávání Insight
Je nutné povolit funkci Vyhledávání Insight. Možnost Vyhledávání Insight řídí vyhledávání hodnocení a také
vyhledávání definic v cloudu. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

WARNING

Pokud zakážete funkci Vyhledávání Insight, cloudová ochrana bude zcela zakázána.
• Odeslané informace

Společnost Symantec doporučuje, abyste s ní sdíleli informace. Data sdílená se společností Symantec zlepšují výkon
funkcí zjišťování. Informace o potenciálním malwaru, který může napadnout počítače, pomáhají zlepšovat oblast
zabezpečení a rychleji vyřešit hrozby. Společnost Symantec maximálně usiluje o to, aby data zůstala anonymní a aby
zabránila šíření osobních údajů.
Vysvětlení odesílání informací společnosti Symantec za účelem zlepšení ochrany v počítači

Správa prověřování v klientských počítačích
Spuštění některých prověřování probíhá podle výchozího nastavení automaticky. Podle potřeby je možné toto nastavení
změnit nebo vytvořit vlastní plánované prověřování. Prověřování můžete také přizpůsobit nebo změnit míru ochrany,
kterou budou na klientských počítačích zajišťovat.

Od verze 14 se při prověřování používá úplná sada definic z cloudu.

Způsob, jakým klienti Windows přijímají definice z cloudu
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Table 87: Úprava prověřování v klientských počítačích

Úloha Popis

Kontrola typů prověřování a
výchozího nastavení

Zkontrolujte nastavení prověřování. Podle potřeby můžete zkontrolovat výchozí nastavení a rozhodnout
se, zda je třeba provést určité změny.
Typy prověřování a ochrana v reálném čase
Informace o výchozím nastavení prověřování pomocí zásady ochrany před viry a spywarem

Vytvoření plánovaných
prověřování a spuštění
prověřování na vyžádání

Plánovaná prověřování a prověřování na požádání se používají k doplnění ochrany poskytované
funkcí Auto-Protect. Funkce Auto-Protect poskytuje ochranu při čtení a zápisů do souborů. Plánovaná
prověřování a prověřování na požádání mohou prověřit libovolné soubory, které existují na vašich
klientských počítačích. Mohou také chránit paměť, položky a další důležitá umístění na klientských
počítačích.
Nastavení plánovaných prověřování lze uložit jako šablonu. Šablony prověřování vám mohou ušetřit
čas při konfigurování více zásad. Jakékoli prověřování, které uložíte jako šablonu, můžete použít jako
základ pro nové prověřování v jiné zásadě.

Note: Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje spravovaným klientům výchozí plánované
prověřování, které prověřuje všechny soubory, složky a umístění v klientských počítačích.

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows
Nastavení plánovaného prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Mac
Nastavení plánovaných prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Linux
Spouštění prověřování na požádání na klientských počítačích

Přizpůsobení nastavení
prověřování na míru vašemu
prostředí

Podle potřeby můžete upravit nastavení funkce Auto-Protect i možnosti prověřování definovaných
správcem. Úpravou nastavení prověřování můžete upravit počet falešných poplachů, optimalizovat
výkon počítače, efektivitu prověřování nebo změnit akce prověřování a oznámení.
V případě plánovaných prověřování je možné upravit možnosti i u zmeškaných a náhodných
prověřování nebo určit, zda chcete prověřovat síťové jednotky.
Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows
Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Mac
Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux

Úprava prověřování kvůli
zvýšení výkonu klientského
počítače

Aplikace Symantec Endpoint Protection ve výchozím nastavení poskytuje vysokou úroveň zabezpečení
s minimálním vlivem na výkon klientského počítače. Úpravou některých nastavení však můžete výkon
počítače ještě dále zvýšit. Optimalizace je důležitá ve virtuálním prostředí.

Note: Při úpravě nastavení kvůli optimalizaci výkonu klientského počítače může dojít ke snížení
určitých prvků zabezpečení v klientských počítačích.

Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače
Úprava prověřování za
účelem zvýšení zabezpečení
klientských počítačů

Výchozí nastavení prověřování je nastaveno tak, aby byl zajištěn optimální výkon klientských počítačů
a současně byla poskytována vysoká úroveň ochrany. Úroveň ochrany však můžete zvýšit.
Úprava prověřování za účelem zvýšení zabezpečení klientských počítačů

Správa zjištění v rámci
funkce Download Insight

Funkce Download Insight prověřuje soubory, které uživatelé stahují ve webovém prohlížeči, aplikacích
k odesílání textových zpráv a dalších portálech. Funkce Download Insight využívá k rozhodování v
případě každého souboru informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight.
Správa zjištění v rámci funkce Download Insight

Správa funkce SONAR Funkce SONAR je součástí aktivní ochrany před hrozbami na klientských počítačích. Nastavení funkce
SONAR jsou však součástí zásad ochrany před viry a spywarem.
Správa funkce SONAR

Konfigurace výjimek při
prověřování

Výjimky můžete vytvořit pro soubory a aplikace, u kterých si jste jisti jejich neškodností.
Aplikace Symantec Endpoint Protection zároveň některé soubory a složky z prověřování vyloučí
automaticky.
Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Soubory a aplikace, které aplikace Symantec Endpoint Protection vylučuje z prověřování ochrany proti
virům a spywaru

 321



 

Úloha Popis

Správa souborů v Karanténě Soubory umístěné do karantény na klientských počítačích můžete sledovat a podle potřeby mazat.
Můžete také nastavení karantény upravit.
Správa karantény pro klienty Windows

Povolení odesílání informací
o zjištěných položkách
z klientů do společnosti
Symantec

Podle výchozího nastavení odesílá klient společnosti Symantec informace o zjištěných položkách.
Odesílání můžete zakázat nebo vybrat, které typy informací má klient odesílat.
Společnost Symantec doporučuje nechat odesílání informací z klientů vždy povolené. Tyto informace
pomáhají pracovníkům společnosti Symantec zaměřit se na hrozby.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Správa upozornění na viry
a spyware zobrazených na
klientských počítačích

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazení upozornění na události týkající se virů a spywaru na
klientských počítačích povolit nebo zakázat.
Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

Typy prověřování a ochrana v reálném čase
Produkt Symantec Endpoint Protection nabízí různé typy prověřování a ochranu v reálném čase pro detekci různých virů,
hrozeb a rizik.

NOTE

Od verze 14 se při prověřování používá úplná sada definic z cloudu.

Způsob, jakým klienti Windows přijímají definice z cloudu

Podle výchozího nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection provádí aktivní prověřování každý den ve 12:30.
Aplikace Symantec Endpoint Protection spustí aktivní prověřování v případě, kdy jsou v klientském počítači přijaty nové
definice. U nespravovaných počítačů aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje také výchozí prověřování po
spuštění, které je ale zakázáno.

NOTE

Pokud je klientský počítač vypnutý nebo přejde do hibernace či režimu spánku, počítač může plánované
prověřování zmeškat. Po spuštění nebo probuzení počítače dojde během určitého intervalu k opakovanému
pokusu o spuštění prověřování. Po ukončení tohoto intervalu se aplikace Symantec Endpoint Protection
o spuštění prověřování již pokoušet nebude a vyčká na další plánované prověřování. Nastavení zmeškaných
plánovaných prověřování lze měnit.

Zajistěte spouštění aktivního prověřování počítačů v síti každý den. Pokud si myslíte, že se v síti nachází neaktivní
hrozba, můžete na každý týden nebo měsíc naplánovat úplné prověřování. Úplné prověřování vyžaduje více prostředků
počítače a ovlivňuje jeho výkon.

Správa prověřování v klientských počítačích
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Table 88: Typy prověřování

Způsob prověřování Popis

Funkce Auto-Protect Funkce Auto-Protect nepřetržitě prověřuje soubory a data internetové pošty v průběhu jejich zápisu na počítač
nebo čtení z něj. Funkce Auto-Protect automaticky neutralizuje nebo odstraňuje zjištěné viry a bezpečnostní
rizika. Klienti Mac a Linux podporují funkci Auto-Protect jen pro souborový systém.
Od verze 14 funkce Auto-Protect u standardních klientů či klientů Embedded nebo VDI připojených ke cloudu
automaticky vyhledává nejnovější definice v cloudu.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Linux

Download Insight
(pouze systém
Windows)

Funkce Download Insight umožňuje zvýšit zabezpečení poskytované funkcí Auto-Protect prověřováním
souborů vždy, když se je uživatel pokouší stáhnout prostřednictvím prohlížeče nebo z jiných portálů.
K povolení nebo blokování pokusu o stažení využívá informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight.
Funkce Download Insight je využívána jako součást funkce Auto-Protect a vyžaduje, aby byla tato funkce
povolena.
Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí v případě každého souboru pomocí
serveru Symantec Insight

Prověřování
definovaná správcem

Prověřování definovaná správcem zjišťují viry a bezpečnostní rizika prozkoumáním všech souborů a procesů
v klientském počítači. Prověřování definovaná správcem mohou také prověřovat paměť a body zavedení.
K dispozici jsou následující typy prověřování definovaných správcem:
• plánovaná prověřování,

Plánovaná prověřování se na klientských počítačích spouští ve stanovených časech. Všechna souběžně
naplánovaná prověřování se spustí postupně. Jestliže je počítač v době plánovaného prověřování vypnutý,
v hibernaci nebo v režimu spánku, prověřování se nespustí, pokud program nebyl nakonfigurován na
spouštění zmeškaných prověřování. Když se počítač spustí nebo probudí, aplikace Symantec Endpoint
Protection se bude znovu pokoušet o spuštění prověřování, dokud se prověřování nespustí nebo dokud
nevyprší interval opakování.
Na klientských počítačích se systémem Windows můžete naplánovat aktivní, úplné nebo vlastní
prověřování. Na klientských počítačích Mac nebo Linux lze spustit pouze vlastní prověřování.
Nastavení plánovaných prověřování lze uložit jako šablonu. Kterékoli prověřování, které uložíte jako
šablonu, můžete použít jako základ pro jiné prověřování. Šablony prověřování vám mohou ušetřit čas při
konfigurování více zásad. Šablona plánovaného prověřování je v zásadách obsažena standardně. Výchozí
plánované prověřování prověřuje všechny soubory a adresáře.

• Prověřování při spuštění a prověřování aktivovaná událostí
Prověřování při spuštění se spustí, když se uživatelé přihlásí k počítačům. Prověřování aktivovaná událostí
se spustí, když se do počítačů stáhnou nové definice virů.

Note: Prověřování po spuštění a prověřování aktivovaná událostí jsou k dispozici pouze pro klienty
Windows.

• Prověřování na přání
Prověřování na požádání se spustí ihned po zvolení příkazu k prověřování v produktu Symantec Endpoint
Protection Manager.
Příkaz můžete zvolit na kartě Klienti nebo v protokolech.

Pokud klient aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Windows zjistí velké množství virů, spywaru či
vysoce rizikových hrozeb, aktivuje se agresivní režim. Prověření se spustí znovu a bude používat vyhledávání
Insight.
Kontrola může zaznamenat zjištěné položky do protokolu s vyšší úrovní citlivosti než zásady definují pro dobu
trvání tohoto prověřování.
Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows
Nastavení plánovaného prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Mac
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Způsob prověřování Popis

SONAR
(pouze systém
Windows)

Funkce SONAR nabízí ochranu v reálném čase proti zcela novým hrozbám. Funkce SONAR dokáže útoky
zastavit dříve, než tradiční definice využívající signatury hrozbu odhalí. Funkce SONAR k rozhodování v
případě aplikace nebo souboru využívá jak heuristickou metodu, tak data s hodnocením.
Funkce SONAR stejně jako v případě aktivních prověřování hrozeb umožňuje odhalit keyloggery, spyware a
všechny aplikace, které jsou, nebo potenciálně mohou být, škodlivé.
Informace o funkci SONAR

Rychlé spuštění
ochrany před
malwarem (ELAM)
(pouze systém
Windows)

Funguje s ovladačem rychlého spuštění ochrany před malwarem pro systém Windows. Podporováno pouze
v systému Windows 8 a Windows Server 2012.
Funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem chrání počítač v síti během jeho spuštění a před aktivací
ovladačů jiných výrobců.
Správa zjištění funkcí rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM)

Informace o typech funkcí Auto-Protect
Funkce Auto-Protect umožňuje prověřovat soubory nebo určité typy e-mailů nebo e-mailových příloh.

Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny typy funkce Auto-Protect. Pokud používáte serverové řešení prověřování
e-mailů, jako například Symantec Mail Security, nemusíte funkci Auto-Protect pro elektronickou poštu povolovat.

Klienti Mac a Linux nepodporují prověřování e-mailů funkcí Auto-Protect.

Table 89: Typy funkcí Auto-Protect

Typ funkce Auto-Protect Popis

Funkce Auto-Protect Nepřetržité prověřování souborů při jejich čtení nebo zápisu do klientského počítače.
Funkce Auto-Protect pro systém souborů je ve výchozím nastavení povolena. Zapne se při
spuštění počítače. Prověřuje všechny soubory na viry a bezpečnostní rizika a blokuje instalaci
bezpečnostních rizik. Volitelně může prověřovat soubory podle přípony souboru, prověřovat
soubory na vzdálených počítačích nebo prověřovat diskety, jestli neobsahují viry spouštěcího
záznamu. Volitelně může před pokusem o opravu soubory zálohovat, ukončovat procesy a
zastavovat služby.
Funkci Auto-Protect lze nastavit pro prověřování souborů vybraných přípon. Pokud funkce Auto-
Protect prověřuje soubory vybraných přípon, dokáže zjistit typ souboru i v případě, že virus jeho
příponu změní.
V případě klientů nepodporujících prověřování pošty funkcí Auto-Protect budou tyto systémy při
povolení funkce Auto-Protect chráněny. Většina e-mailových programů ukládá přílohy do dočasné
složky v okamžiku, kdy uživatelé přílohy e-mailu otevírají. Funkce Auto-Protect výskyt případného
bezpečnostního rizika prověří při zápisu souboru do dočasné složky. Funkce Auto-Protect zjistí vir
také tehdy, když se uživatel pokusí o uložení infikované přílohy na místní nebo síťovou jednotku.

Funkce Auto-Protect pro aplikaci
Microsoft Outlook
(pouze systém Windows)

Stáhne přílohy příchozích e-mailů Microsoft Outlook a prověří je na viry a bezpečnostní rizika při
čtení zprávy a otevření přílohy.
Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook podporuje verze Microsoft Outlook 98 až
Outlook 2013 pro protokoly MAPI nebo Internet. Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft
Outlook podporuje 32bitové a 64bitové systémy.
Během instalace aplikace Symantec Endpoint Protection nainstaluje funkci Auto-Protect pro
aplikaci Microsoft Outlook, pokud ji zahrnete do balíčku a pokud je aplikace Microsoft Outlook již
nainstalována v počítači.
Pokud uživatel stahuje velkou přílohu přes pomalé připojení, ovlivní to výkon pošty. Pokud víte, že
je dokument bezpečný, můžete vytvořit výjimku.
Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Note: Funkci Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook neinstalujte na server Microsoft
Exchange. Místo toho nainstalujte aplikaci Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.

 324



 

Typ funkce Auto-Protect Popis

Funkce Auto-Protect pro
internetovou poštu
(pouze systém Windows)
Tato funkce je k dispozici
pouze pro klienty verze starší
než 14.2 RU1.

Umožňuje prověřovat příchozí e-mail z Internetu a e-mailové přílohy a odhalit případné viry a
bezpečnostní rizika. Zahrnuje také heuristickou analýzu odchozích e-mailů.
Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu podporuje podle výchozího nastavení zašifrovaná
hesla a e-maily při použití připojení POP3 a SMTP. Funkce Auto-Protect pro internetovou
poštu podporuje 32bitové nebo 64bitové systémy. Používáte-li protokoly POP3 a SMTP ze
zabezpečením SSL (Secure Sockets Layer), nalezne klient zabezpečená připojení, ale neprověří
zašifrované zprávy.

Note: Z důvodů výkonu počítače není funkce Auto-Protect pro internetovou poštu pro protokol
POP3 podporována na serverových operačních systémech.

Prověřování e-mailů nepodporuje e-maily využívající protokol HTTP, IMAP nebo AOL (např. e-
maily Hotmail nebo Yahoo!) .

Funkce Auto-Protect pro Lotus
Notes
(pouze systém Windows)
Tato funkce je k dispozici
pouze pro klienty verze starší
než 14.2 RU1.

Umožňuje prověřit příchozí e-maily aplikace Lotus Notes na výskyt virů a bezpečnostních rizik.
Funkce Auto-Protect pro Lotus Notes podporuje verzi Lotus Notes 7.x a novější.
Během instalace aplikace Symantec Endpoint Protection nainstaluje funkci Auto-Protect
pro aplikaci Lotus Notes, pokud ji zahrnete do balíčku a pokud je aplikace Lotus Notes již
nainstalována v počítači.

Typy prověřování a ochrana v reálném čase

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro prověřování e-mailů v počítačích Windows

Viry a bezpečnostní rizika
Aplikace Symantec Endpoint Protection prověřuje viry i bezpečnostní rizika. Viry a bezpečnostní rizika mohou být staženy
prostřednictvím e-mailu nebo programu pro rychlé zasílání zpráv. Uživatel často nevědomě stáhne riziko tím, že jako
koncový uživatel přijme licenční smlouvu v softwarovém programu.

Mnoho virů a bezpečnostních rizik je instalováno tzv. stahováním za běhu. K těmto stažením většinou dojde při otevření
škodlivé nebo infikované webové stránky a následné instalaci nástroje pro stahování aplikace s využitím skutečného
slabého místa v počítači.

Akci, kterou produkt Symantec Endpoint Protection provede při zjištění viru nebo bezpečnostního rizika, můžete
změnit. Na klientech Windows jsou kategorie bezpečnostních rizik dynamické a mění se podle informací o rizicích
shromážděných společností Symantec.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Další informace o konkrétních virech a bezpečnostních rizicích naleznete na webové stránce střediska Symantec Security
Response.
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Table 90: Viry a bezpečnostní rizika

Riziko Popis

Viry Programy nebo kódy, které svou kopii připojují k jiným počítačovým programům nebo souborům při jejich
spuštění. Když je napadený program spuštěn, aktivuje se připojený virový program a připojí se opět k dalším
programům a souborům.
V kategorii virů se nachází následující typy hrozeb:
• Škodlivé programy typu Internet bot

Programy, které prostřednictvím Internetu spouštějí automatické úlohy. Programy typu bot mohou být
používány k automatickému vedení útoků na počítače nebo ke shromažďování informací z webových
serverů.

• Červi
Programy, které se replikují, aniž by infikovaly další programy. Někteří červi se šíří kopírováním sebe sama
z disku na disk, zatímco ostatní se replikují pouze v paměti s cílem snížit výkon počítače.

• Trojští koně
Programy, které se maskují jako neškodné, např. hry nebo nástroje.

• Kombinované hrozby
Hrozby, které kombinují vlastnosti virů, červů a trojských koní a nebezpečného kódu a využívají slabých
míst serverů a Internetu za účelem spuštění, přenosu a rozšíření. Kombinované hrozby používají různé
metody a techniky rychlého šíření a mohou způsobit rozsáhlé poškození.

• Rootkity
Programy, které se skrývají před operačním systémem počítače.

Adware Programy, které uživatelům nabízejí reklamní obsah.
Soubor cookie Zprávy, které webové servery zasílají webových prohlížečům za účelem identifikace počítače nebo uživatele
Programy pro
telefonické připojení

Programy, které využívají počítač bez svolení a vědomí uživatele k volbě čísel s předčíslím 900 k připojení k
Internetu nebo k serveru FTP. Vytočení těchto čísel má obvykle za následek navýšení poplatků.

Hackerské nástroje Programy, které hackeři používají k získání neoprávněného přístupu k počítači uživatele. Jedním typem
hackerských nástrojů je například program pro zaznamenávání klávesových úhozů, který zapisuje stisknutí
jednotlivých kláves a tyto informace odesílá zpět hackerovi. Hacker může potom prohledávat porty nebo citlivá
místa. Pomocí hackerských nástrojů lze rovněž vytvářet viry.

Žertovné programy Programy, které mění nebo přerušují fungování počítače takovým způsobem, jenž má uživatele pobavit nebo
vystrašit. Např. žertovný program může při pokusu o odstranění položky uhýbat košem před ukazatelem myši.

Zavádějící aplikace Aplikace, které záměrně poskytují chybný stav zabezpečení počítače. Tyto aplikace se běžně maskují za
bezpečnostní upozornění se zprávou o neexistující infekci, kterou je třeba odstranit.

Programy
rodičovského zámku

Programy pro sledování nebo omezování užívání počítače. Programy mohou být spuštěny bez povšimnutí a
běžně přenáší sledované informace na jiný počítač.

Programy pro
vzdálený přístup

Programy, které umožňují přístup z jiného počítače prostřednictvím Internetu za účelem získání informací.
Umožňují také útok na počítač nebo jeho narušení.

Nástroj pro
hodnocení
zabezpečení

Programy, které lze využít ke shromažďování údajů pro neoprávněný přístup k počítači.

Spyware Samostatné programy, které tajně sledují činnost systému a zjišťují hesla a jiné důvěrné informace a předávají
je zpět jinému počítači.

Trackware Samostatné nebo připojené aplikace, které umožňují sledovat uživatelovu cestu na Internetu a odeslat
informace do kontrolního systému nebo počítače hackera.
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Soubory a aplikace, které aplikace Symantec Endpoint Protection vylučuje z prověřování
ochrany proti virům a spywaru
Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection zjistí přítomnost určitých aplikací třetí strany nebo některých produktů
společnosti Symantec, automaticky pro tyto soubory a složky vytvoří výjimku. Klient tyto soubory a složky vyloučí ze
všech prověřování.

NOTE

Klient nevyloučí z prověřování dočasné složky systému, neboť tento postup by mohl přivodit značnou
zranitelnost zabezpečení u počítače.

Ke zvýšení efektivity prověřování nebo snížení počtu falešných poplachů můžete soubory z prověřování vyloučit přidáním
výjimky pro soubor nebo složku do zásad výjimek. Můžete také vybrat složky nebo přípony souborů, které chcete v
určitém prověřování zkontrolovat.

WARNING

Soubory a složky vyloučené z prověřování nebudou chráněny před viry a bezpečnostními riziky.

Můžete zobrazit vyloučené položky, které klient automaticky vytvořil.

Tyto informace naleznete v následujícím umístění v registru systému Windows:

• Na počítačích s 32bitovým systémem viz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\AV\Exclusions.

• Na počítačích s 64bitovým systémem viz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\AV\Exclusions.

WARNING

Neprovádějte přímé úpravy tohoto registru.
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Table 91: Vyloučení souborů a složek

Soubory Popis

Microsoft Exchange Klientský software automaticky vytváří vyloučení souborů a adresářů z prověřování pro následující
verze serveru Microsoft Exchange:
• Exchange 5.5.
• Exchange 6.0.
• Exchange 2000
• Exchange 2003.
• Exchange 2007.
• Exchange 2007 SP1
• Exchange 2010.
• Exchange 2013
• Exchange 2016
Informace o kompatibilitě systému Exchange 2007 s antivirovým softwarem naleznete v uživatelské
dokumentaci. U některých složek systému Exchange 2007 může být nutné vytvořit vyloučení ručně. Určitá
vyloučení je třeba vytvořit například v prostředí clusterových serverů.
Klientský software zjišťuje změny umístění příslušných souborů a složek systému Microsoft Exchange v
pravidelných intervalech. Nainstalujete-li systém Microsoft Exchange v počítači, ve kterém je již klientský
software nainstalován, vyloučení budou vytvořena při zjišťování změn klientem. Klient vyloučí soubory i
složky; pokud bude soubor přesunut mimo vyloučenou složku, bude soubor dále vyloučen.
Další informace naleznete v článku Preventing Symantec Endpoint Protection from scanning the Microsoft
Exchange 2007 directory structure (Vyloučení adresářové struktury systému Microsoft Exchange 2007 z
prověřování aplikací Symantec Endpoint Protection).

Microsoft Forefront Klient automaticky vylučuje soubory a složky u následujících produktů Microsoft Forefront:
• Forefront Server Security for Exchange,
• Zabezpečení serveru Forefront pro systém SharePoint
• Forefront Threat Management Gateway.
Seznam doporučených vyloučení naleznete na webové stránce společnosti Microsoft.
Více informací v článku Konfigurace výjimek Symantec Endpoint Protection pro aplikaci Microsoft
Forefront.

Řadič domény služby
Active Directory

Klient automaticky vytváří vyloučení souborů a složek pro databázi, protokoly a pracovní soubory řadiče
domény služby Active Directory. Klient monitoruje aplikace, které jsou nainstalované v klientském počítači.
Pokud software zjistí službu Active Directory v klientském počítači, automaticky vytvoří vyloučení.

Produkty společnosti
Symantec

Klient automaticky vytváří odpovídající vyloučení souborů a složek při prověřování pro určité produkty
společnosti Symantec, jsou-li zjištěny.
Klient vytváří vyloučení pro následující produkty společnosti Symantec:
• Symantec Mail Security 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 a 6.0 pro aplikaci Microsoft Exchange,
• Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 pro aplikaci Microsoft Exchange,
• Norton AntiVirus 2.x pro aplikaci Microsoft Exchange,
• Výchozí databáze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager (Microsoft SQL Server Express

nebo vestavěná) a protokoly

Produkty společnosti
Veritas

Klient automaticky nastaví vyloučení souborů a složek určitých produktů společnosti Veritas z prověřování,
pokud jsou takové produkty nalezeny.
Tato funkce je k dispozici od verze 12.1.6 MP4.
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
Podpora automatického vyloučení aplikace Veritas Netbackup skončila u verze 8.x.
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Soubory Popis

Vybrané přípony a složky
Microsoft

Pro každý typ prověřování definovaný správcem nebo funkcí Auto-Protect můžete vybrat vyloučené
soubory podle přípony. Pro prověřování definovaná správcem lze rovněž vybrat vyloučení souborů podle
složek. Můžete například určit, aby plánované prověřování prověřilo pouze soubory s určitými příponami a
funkce Auto-Protect prověřila všechny soubory.
U spustitelných souborů a souborů aplikace Microsoft Office dokáže funkce Auto-Protect zjistit typ souboru
i v případě, že virus jeho příponu změní.
Ve výchozím nastavení prověřuje aplikace Symantec Endpoint Protection všechny přípony a složky.
Všechny přípony či složky, které nevyberete, budou z daného prověřování vyloučeny.
Společnost Symantec obvykle nedoporučuje žádné přípony a soubory z prověřování vylučovat. Pokud se
však rozhodnete určité přípony souborů a složky Microsoft vyloučit, je vhodné vzít v úvahu zabezpečení,
kterého chcete v síti dosáhnout. Je vhodné také zvážit množství času a prostředků, které klientské
počítače k dokončení prověřování vyžadují.

Note: Veškeré přípony souborů vyloučené z prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect budou
vyloučeny také z prověřování funkcí Download Insight. Pokud funkci Download Insight používáte, je
vhodné k seznamu přípon určených k prověřování připojit také přípony běžných programů a dokumentů. Je
vhodné se zároveň ujistit, že jsou prověřovány i soubory formátu .msi.

Výjimky pro soubory a
složky

Pomocí zásad výjimek můžete vytvořit výjimky pro soubory nebo složky, které chcete vyloučit ze všech
prověřování na výskyt virů a spywaru aplikace Symantec Endpoint Protection.

Note: Výjimky pro soubory a složky mohou podle výchozího nastavení rovněž vytvářet i uživatelé
klientských počítačů.

Například chcete vytvořit výjimku pro soubory v příchozí poště e-mailové aplikace.
Pokud klient zjistí virus v souboru příchozí pošty během prověřování na vyžádání nebo plánovaného
prověřování, do karantény bude přesunuta celá příchozí pošta. Můžete vytvořit výjimku a vyloučit namísto
toho soubor v příchozí poště. Pokud při otevírání e-mailové zprávy klient nalezne virus, zpráva bude i
přesto uložena do karantény nebo odstraněna.

Důvěryhodné soubory Prověřování ochrany před viry a spywarem využívá funkci Insight, která umožní při prověřování vynechat
důvěryhodné soubory. Tuto možnost můžete zakázat, nebo určit úroveň důvěryhodnosti, od které budou
soubory z prověřování vynechávány. Pokud tuto volbu zakážete, může dojít k nárůstu doby potřebné k
dokončení prověřování.
Funkce Auto-Protect umožňuje vynechat také soubory, které využívají důvěryhodné procesy, jako např.
funkce hledání v systému Windows.

Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Informace o výchozím nastavení prověřování pomocí zásady ochrany před viry a spywarem
Produkt Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje tři výchozí zásady.

• Zásada vyvážené ochrany před viry a spywarem
• Zásada ochrany před viry a spywarem s vysokým zabezpečením

Zásada Vysoké zabezpečení je nejpřísnější ze všech předem konfigurovaných zásad. Může mít vliv na výkon
ostatních aplikací.

• Zásada ochrany před viry a spywarem s vysokým výkonem
Zásada Vysoký výkon poskytuje lepší výkon než zásada Vysoké zabezpečení, ale neposkytuje stejné zabezpečení.
Tato zásada spoléhá při zjišťování hrozeb především na prověřování souborů pomocí funkce Auto-Protect s vybranými
příponami souborů.

Základní zásada ochrany před viry a spywarem poskytuje optimální rovnováhu mezi zabezpečením a výkonem.
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Table 92: Nastavení prověřování pro zásadu vyvážené ochrany před viry a spywarem

Nastavení Popis

Funkce Auto-
Protect pro
souborový systém

Povoleno
Citlivost určování škodlivých souborů funkcí Download Insight je nastavena na 5. úroveň.
Akce funkce Download Insight pro soubory s neprokázanou škodlivostí je nastavena na možnost Ignorovat.
Funkce Auto-Protect umožňuje úpravu následujícího nastavení:
• Prověřuje všechny soubory na viry a bezpečnostní rizika.
• Blokuje instalaci bezpečnostních rizik.
• Čistí soubory infikované viry. Před opravou soubory zálohuje. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do

karantény.
• Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do

karantény.
• Kontroluje všechny diskety na viry spouštěcího záznamu. Protokoluje viry spouštěcího záznamu.
• Oznamuje uživatelům počítačů přítomnost virů a bezpečnostních rizik.

Funkce Auto-
Protect pro e-maily

Povoleno
Další typy funkce Auto-Protect obsahují následující nastavení:
• Prověřuje všechny soubory, včetně souborů v komprimovaných souborech.
• Čistí soubory infikované viry. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do karantény.
• Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do

karantény.
• Odešle zprávu o zjištěných virech a bezpečnostních rizicích do počítačů uživatelů.

SONAR Povoleno
• Položky, které podle heuristického zjišťování představují vysoké riziko, jsou umístěny do karantény.
• Položky, které podle heuristického zjišťování představují nízké riziko, jsou zaznamenány do protokolu.
• Je zakázán agresivní režim.
• Je povolena možnost Zobrazit výstrahu po zjištění.
• Pro zjišťování změn v systému je nastavena akce Ignorovat.
• Zjišťování podezřelého chování blokuje hrozby s vysokým rizikem a ignoruje hrozby s nízkým rizikem.

Prověřování
definovaná
správcem

Plánované prověření poskytuje následující výchozí nastavení:
• Provádí aktivní prověřování každý den ve 12:30. Prověřování je náhodné.
• Prověřuje všechny soubory a složky včetně souborů v komprimovaných souborech.
• Prověřuje paměť, běžná místa infekce a místa známých virů a bezpečnostních rizik.
• Čistí soubory infikované viry. Před opravou soubory zálohuje. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do

karantény.
• Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do

karantény.
• Opakuje zmeškaná prověření během tří dnů.
Prověření na požádání poskytuje tuto ochranu:
• Prověřuje všechny soubory a složky včetně souborů v komprimovaných souborech.
• Prověřuje paměť a běžná místa infekce.
• Čistí soubory infikované viry. Před opravou soubory zálohuje. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do

karantény.
• Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do

karantény.

Výchozí zásada vysokého zabezpečení ochrany před viry a spywarem poskytuje zabezpečení na vysoké úrovni a
obsahuje mnoho nastavení ze zásady ochrany před viry a spywarem. Zásada poskytuje častější prověřování.
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Table 93: Nastavení zásady vysokého zabezpečení ochrany před viry a spywarem

Nastavení Popis

Funkce Auto-
Protect pro
souborový systém a
e-maily

Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem
Funkce Auto-Protect také kontroluje soubory ve vzdálených počítačích.

SONAR Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem, avšak s těmito změnami:
• Jakékoli události systémové změny jsou blokovány

Obecná nastavení Technologie Bloodhound je nastavena na hodnotu Agresivní.

Note: Možnost Agresivní pravděpodobně způsobí zvýšený výskyt falešných poplachů. Tato možnost je
doporučena pouze pro pokročilé uživatele.

Výchozí zásada vysokého výkonu ochrany před viry a spywarem poskytuje vysokou úroveň výkonu. Tato zásada
obsahuje řadu nastavení zásady ochrany před viry a spywarem. Zásada poskytuje snížené zabezpečení.

Table 94: Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem s vysokým výkonem

Nastavení Popis

Funkce Auto-Protect pro souborový systém Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem,
avšak s těmito změnami:
• Citlivost určování škodlivých souborů funkcí Download Insight

je nastavena na 1. úroveň.

Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook
Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu*
Funkce Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes*
* K dispozici pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1

Zakázáno

SONAR Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem,
avšak s těmito změnami:
• Ignoruje jakékoli události systémové změny
• Ignoruje jakékoli události vynucení zásad chování

Prověřování definovaná správcem Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem

Postup aplikace Symantec Endpoint Protection při zjišťování virů a bezpečnostních rizik
Aplikace Symantec Endpoint Protection využívá při zjištění viru nebo bezpečnostního rizika určité výchozí akce. Některé z
výchozích akcí můžete upravit.
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Table 95: Postup aplikace Symantec Endpoint Protection při zjišťování virů a bezpečnostních rizik

Zjištění Popis

Viry Ve výchozí konfiguraci se klient Symantec Endpoint Protection nejdříve pokusí virem infikovaný soubor
vyčistit.
Pokud nemůže klientský software soubor vyčistit, provede následující akce:
• Přesune soubor do karantény v infikovaném počítači.
• Odmítne libovolný přístup k souboru.
• Zaprotokoluje událost.

Bezpečnostní rizika Ve výchozí konfiguraci klient přesune veškeré soubory infikované bezpečnostními riziky do karantény v
infikovaném počítači. Klient se rovněž pokusí odstranit nebo napravit vedlejší účinky rizika.
Pokud není možné bezpečnostní riziko přesunout do karantény či opravit, sekundární akcí je riziko
zaprotokolovat.
Karanténa ve výchozí podobě obsahuje záznam všech provedených akcí. Můžete proto klientský počítač
vrátit do stavu, ve kterém se nacházel před provedením odstranění a opravy klientem.

Zjištěné položky pomocí funkce SONAR budou označeny za podezřelé události. Akce v rámci těchto zjištění je možné
upravit v nastavení funkce SONAR.

Správa funkce SONAR

U klientských počítačů se systémem Windows nebo Linux můžete aplikaci Symantec Endpoint Protection přiřadit první
a druhou akci, která bude při zjištění rizika provedena. Je možné nastavit různé akce zvlášť pro případ výskytu virů a
zvlášť pro bezpečnostní rizika. Stejně tak lze přiřadit různé akce k plánovaným prověřováním, prověřováním na vyžádání
a prověřováním funkcí Auto-Protect.

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.

NOTE

Rizikové soubory cookie jsou vždy odstraněny, pokud neurčíte, že místo toho chcete soubory cookie
protokolovat. Pro soubory cookie lze určit pouze jednu akci, a to Odstranit nebo Ponechat (pouze protokol).

NOTE

U klientských počítačů se systémem Windows je seznam typů zjištěných bezpečnostních rizik dynamický a
mění se v závislosti na kategoriích, které společnost Symantec nově odhalí. Nové kategorie jsou staženy do
konzole nebo klientského počítače spolu s novými definicemi.

U klientských počítačů se systémem Mac můžete určit, zda má aplikace Symantec Endpoint Protection infikované
soubory v případě jejich zjištění opravit nebo ne. Můžete také rozhodnout, zda má aplikace Symantec Endpoint Protection
neopravitelné infikované soubory přesunout do karantény. Stejně tak lze přiřadit různé akce k plánovaným prověřováním,
prověřováním na vyžádání a prověřováním funkcí Auto-Protect.

Správa karantény pro klienty Windows

Způsob zpracování zjištění aplikací Symantec Endpoint Protection v počítačích se systémem
Windows 8
Aplikace Symantec Endpoint Protection chrání uživatelské rozhraní systému Windows 8 i plochu systému Windows 8.
Dostupné akce v případě zjištění ovlivňující aplikace a soubory ve stylu Windows 8 jsou však jiné než akce v případě
ostatních zjištění. 

Aplikace uvedené v rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 jsou uloženy v kontejnerech oddělených od
ostatních procesů operačního systému. Aplikace Symantec Endpoint Protection nečistí ani nepřesunuje do karantény
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zjištění ovlivňující aplikace a soubory ve stylu systému Windows 8. V případě zjištění ovlivňujících tyto aplikace a soubory
aplikace Symantec Endpoint Protection dané zjištění pouze maže nebo protokoluje.

V případě zjištění, které neovlivňují aplikace a soubory ve stylu Windows 8, umožňuje aplikace Symantec Endpoint
Protection zjištění vložit do karantény nebo ho opravit a obecně funguje stejně jako v případě ostatních operačních
systémů Windows.

Tento rozdíl je vhodné mít při konfiguraci akcí v zásadách ochrany před viry a spywarem a při spouštění zpráv na paměti.

Místní oznámení zobrazující se v klientech se systémem Windows 8

Postup aplikace Symantec Endpoint Protection při zjišťování virů a bezpečnostních rizik

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows
Plánovaná prověřování jsou konfigurována v rámci zásady ochrany před viry a spywarem. 

Při nastavení plánovaného prověřování počítačů se systémem Windows v síti zabezpečení vezměte v úvahu následující
důležité body:

Lze spustit více
prověřování současně.

Pokud v jednom počítači naplánujete více prověřování se stejným počátečním časem, spustí se
prověřování postupně. Po dokončení jednoho prověřování bude zahájeno další. Můžete například na
počítači naplánovat tři různá prověřování s počátečním časem 13.00. Každé z nich prověří jinou jednotku.
mají tak být prověřeny disky C, D a E. V tomto příkladu je vhodnější vytvořit jedno plánované prověřování,
které se bude týkat disků C, D a E. 

Zmeškaná naplánovaná
prověřování se nemusí
spustit.

Pokud počítač z nějakého důvodu zmešká plánované prověřování, aplikace Symantec Endpoint Protection
se bude podle výchozího nastavení po určitou dobu nebo do spuštění pokoušet o provedení tohoto
prověřování. V případě, že se aplikaci Symantec Endpoint Protection spuštění zmeškaného prověření
v intervalu opakování nezdaří, prověřování se již nespustí.

Čas naplánovaného
prověřování se může
měnit

Aplikace Symantec Endpoint Protection nemusí používat naplánovaný čas, pokud poslední prověřování
proběhlo v jinou dobu kvůli délce prověřování nebo nastavení zmeškaných plánovaných prověřování.
Například můžete nastavit týdenní prověřování tak, aby probíhalo každou neděli o půlnoci s intervalem
opakování 1 den. Pokud počítač zmešká prověřování a bude zapnut v pondělí v 6:00, prověřování
proběhne v 6:00. Následující prověřování bude provedeno o týden později v pondělí v 6:00 namísto příští
neděle o půlnoci.
Pokud počítač nebude spuštěn až do 6:00 v úterý, čímž dojde k překročení intervalu opakování o dva dny,
aplikace Symantec Endpoint Protection nezopakuje pokus o prověřování. Aplikace vyčká se spuštěním
prověřování do půlnoci následující neděle.
Bez ohledu na situaci, pokud zvolíte náhodné vygenerování času spuštění prověřování, můžete změnit čas
posledního provedení prověřování.

NOTE

Nastavení systému Windows obsahují některé možnosti, které nejsou dostupné pro klienty používající jiné
operační systémy.

Další informace o volbách použitých v postupu získáte po kliknutí na tlačítko Nápověda.

Nastavení plánovaného prověření počítačů Windows
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. U Nastavení systému Windows klikněte na položku Prověřování definovaná správcem.

3. Na kartě Prověřování v části Plánovaná prověřování klikněte na položku Přidat.

4. V dialogovém okně Přidání plánovaného prověřování vyberte možnost Vytvořit nové plánované prověřování.

5. Klikněte na tlačítko OK.

6. V dialogovém okně Přidání plánovaného prověřování na kartě Podrobnosti o prověřování zadejte název a popis
příslušného plánovaného prověřování.

7. Klikněte na možnost Aktivní prověřování, Úplné prověřování nebo Vlastní prověřování.

8. Pokud vyberete možnost Vlastní, definujte v části Prověřování složky, které chcete prověřovat.

9. V části Typy souborů klikněte na možnost Prověřit všechny soubory nebo Prověřit pouze vybrané přípony.

NOTE

Pokud nezakážete možnost Prověřovat soubory uvnitř komprimovaných souborů v nabídce Rozšířené
možnosti prověřování nebo pro přípony kontejnerových souborů nevytvoříte výjimky, naplánovaná
prověřování vždy kontejnerové soubory prověří.

10. V části Rozšiřte prověřování zaškrtnutím těchto položek vyberte nebo zrušte výběr možností Paměť, Obvykle
napadaná místa a Známé oblasti napadané viry a bezpečnostními riziky.

11. Na kartě Plán v části Plán prověřování nastavte četnost a dobu, kdy bude prověřování spouštěno.

Nastavení pro opakování v části Zmeškaná plánovaná prověřování se změní automaticky podle toho, zda vyberete
volbu Denně, Týdně nebo Měsíčně.

12. V části Zmeškaná plánovaná prověřování můžete zakázat volbu pro spuštění zmeškaného prověřování nebo
můžete změnit interval opakování.

Také lze určit maximální dobu trvání prověřování, než bude pozastaveno. Čas spuštění můžete rovněž náhodně
vygenerovat.

13. Chcete-li prověřování uložit jako šablonu, zaškrtněte možnost Uložit kopii jako šablonu plánovaného prověřování.

14. Klikněte na tlačítko OK.

Správa prověřování v klientských počítačích

Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows

Vyloučení přípony souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru na klientech se systémy Windows a Linux

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Mac
Plánovaná prověřování jsou konfigurována v rámci zásady ochrany před viry a spywarem. 

Správa prověřování v klientských počítačích

Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac

NOTE

Nastavení systému Mac neobsahují všechny možnosti, které jsou dostupné klientům používajícím systém
Windows.

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Mac
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. U Nastavení systému Mac klepněte na položku Prověřování definovaná správcem.

3. Na kartě Prověřování v části Plánovaná prověřování klikněte na položku Přidat.

4. V dialogovém okně Přidání plánovaného prověřování vyberte možnost Vytvořit nové plánované prověřování
potom klepněte na tlačítko OK.

5. V dialogovém okně Přidání plánovaného prověřování na kartě Podrobnosti o prověřování zadejte název a popis
prověřování.

6. V části Prověřovat jednotky a složky určete položky, které se mají prověřovat.

7. Na kartě Plán v části Plán prověřování nastavte četnost a dobu, kdy bude prověřování spouštěno.

8. Chcete-li prověřování uložit jako šablonu, zaškrtněte možnost Uložit kopii jako šablonu plánovaného prověřování.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení plánovaných prověřování, které se spustí na počítačích Linux
Plánovaná prověřování jsou konfigurována v rámci zásady ochrany před viry a spywarem. 

Nastavení plánovaných prověřování, které se spustí na počítačích Linux

1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V Nastavení Linux, klikněte na Správcem definovaná prověřování.

3. Na kartě Prověřování v části Plánovaná prověřování klikněte na položku Přidat.

4. V dialogovém okně Přidat plánované prověřování klikněte na možnost Přidat plánované prověřování.

5. V dialogovém okně Přidání plánovaného prověřování na kartě Podrobnosti o prověřování zadejte název a popis
příslušného plánovaného prověřování.

6. V části Typy složek, klikněte na Prověřit všechny složky nebo specifikujte složky, které chcete prověřit.

7. V části Typy souborů klikněte na možnost Prověřit všechny soubory nebo Prověřit pouze vybrané přípony.

Od verze 14.3 RU1 není k dispozici možnost Prověřit pouze vybrané přípony.

NOTE

Plánovaná prověřování vždy skenují soubory bez ohledu na to, zda deaktivujete možnost Prověřovat
komprimované soubory nebo vytvoříte specifické výjimky pro přípony souboru.

8. V části Další možnosti zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Prověřit bezpečnostní rizika.

9. Na kartě Plán v části Plán prověřování nastavte četnost a dobu, kdy bude prověřování spouštěno.

Nastavení pro opakování v části Zmeškaná plánovaná prověřování se změní automaticky podle toho, zda vyberete
volbu Denně, Týdně nebo Měsíčně.

10. V části Zmeškaná plánovaná prověřování můžete zakázat volbu pro spuštění zmeškaného prověřování nebo
můžete změnit interval opakování.

11. Chcete-li prověřování uložit jako šablonu, zaškrtněte možnost Uložit kopii jako šablonu plánovaného prověřování.

12. Klikněte na tlačítko OK.

Správa prověřování v klientských počítačích
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Spouštění prověřování na požádání na klientských počítačích
Ruční prověřování neboli prověřování na vyžádání je možné na klientských počítačích spustit vzdáleně z konzoly pro
správu. Prověřování na požádání je možné používat v rámci strategie ochrany před viry a spywarovými útoky na klientské
počítače.

Podle výchozího nastavení je aktivní prověřování automaticky spuštěno vždy, kdy dojde k aktualizaci definic. Prověřování
na vyžádání lze nastavit jako úplné nebo vlastní prověřování a toto prověřování poté používat k důkladné kontrole.

Nastavení prověřování na vyžádání jsou podobná nastavením plánovaných prověřování.

U klientských počítačů se systémem Windows je možné spustit aktivní, úplné nebo vlastní prověřování na požádání.
U klientských počítačů se systémem Mac a Linux je možné spustit pouze vlastní prověřování na požádání.

Vlastní prověřování používá nastavení konfigurované pro prověřování na vyžádání v zásadách ochrany před viry a
spywarem.

NOTE

Přikážete-li restart klientského počítače, na kterém běží prověřování na požádání, prověřování bude zastaveno
a počítač se restartuje. Prověřování nebude znovu zahájeno.

Prověřování na požádání je možné spustit z protokolu Stav počítače nebo z karty Klienti v konzoli.

Z protokolu Stav počítače můžete zrušit všechna probíhající prověřování a prověřování zařazená do fronty pro vybrané
klienty. Pokud potvrdíte příkaz, tabulka stavu příkazu se obnoví a přidá se do ní příkaz pro zrušení.

Spuštění prověřování na požádání na klientských počítačích
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na kartě Klienti klikněte pravým tlačítkem na skupinu nebo klienty, které chcete prověřit.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na tlačítko Spustit příkaz na skupinu > Prověřit.
• Klikněte na možnost Spustit příkaz v počítačích > Prověřit.

Chcete-li v jednom kroku aktualizovat definice a následně spustit prověřování, klikněte na možnost Aktualizovat
obsah a prověřit.

4. V případě klientů pro systém Windows vyberte možnost Aktivní prověření, Úplné prověření nebo Vlastní prověření
a klikněte na tlačítko OK.

Správa prověřování v klientských počítačích

Prevence a ochrana před viry a spywarovými útoky na klientské počítače

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače
Podle výchozího nastavení jsou prověřování výskytu virů a spywaru prováděna tak, aby docházelo k co nejmenšímu
dopadu na prostředky klientských počítačů. Úpravou některých nastavení prověřování však můžete výkon ještě dále
zvýšit. Řada ze zde uvedených doporučení je užitečná v případě, kdy je aplikace Symantec Endpoint Protection spuštěna
v prostředí hostitelského operačního systému nebo na virtuálním stroji (VM).
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Table 96: Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítačů se systémem Windows

Úloha Popis

Úprava možností
optimalizace a
komprimovaných souborů u
plánovaných prověřování a
prověřování na požádání

U plánovaných prověřování a prověřování na vyžádání můžete upravit následující možnosti:
• Změna možností optimalizace

V rámci optimalizace prověřování můžete vybrat možnost Nejvyšší výkon aplikace. Pokud u
prověřování nastavíte tuto možnost, prověřování bude možné spustit, ale bude probíhat pouze v
době nečinnosti počítače. Pokud nastavíte u aktivního prověřování spuštění při obdržení nových
definic a uživatel právě používá klientský počítač, prověřování může být odloženo až o 15 minut.

• Změna počtu prověřovaných úrovní při prověřování komprimovaných souborů
Výchozí úroveň je 3. Ke snížení doby potřebné k provedení prověřování můžete počet úrovní
změnit na 1 nebo 2.

Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows
Použití obnovitelného
prověřování

U počítačů v síti s velkými oddíly na disku můžete plánované prověřování nastavit jako obnovitelné.
Nabídka délky prověřování obsahuje informaci o období, po které bude prověřování probíhat. Pokud
na konci tohoto období nebude prověřování dokončeno, bude obnoveno v době dalšího plánovaného
prověřování. Až do dokončení kontroly celého oddílu bude prověřování obnoveno vždy v místě, kde
naposledy skončilo. Možnosti pro dobu trvání prověřování se obvykle používá u serverů.

Note: Obnovitelné prověřování není vhodné používat v případě podezření na přítomnost infekce
v počítači. V takovém případě je vhodné provést úplné prověřování, které zkontroluje celý počítač.
Obnovitelné prověřování není třeba používat v případě, kdy je možné prověřování dokončit rychleji, než
jaká je stanovená doba.

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows
Úprava nastavení funkce
Auto-Protect

Úpravou určitých nastavení prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect můžete zajistit zvýšení
výkonu vašich klientských počítačů.
Můžete nastavit následující možnosti:
• Mezipaměť souborů

Ujistěte se, že je povoleno používání mezipaměti souborů (povoleno ve výchozím nastavení). Při
povolení mezipaměti souborů si funkce Auto-Protect zaznamenává prověřené čisté soubory, které
již poté znovu neprověřuje.

• Nastavení sítě
Povolíte-li prověřování s funkcí Auto-Protect na vzdálených počítačích, nezapomeňte povolit
možnost Pouze při spouštění souborů.

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
Umožnění vynechávat
důvěryhodné soubory u
všech prověřování.

Prověřování na výskyt virů a spywaru obsahuje funkci Insight, která umožňuje vynechávat
důvěryhodné soubory. Ve výchozím nastavení je funkce Insight povolena. U typů souborů, které
prověřování vynechávají, můžete změnit úroveň důvěryhodnosti:
• Důvěryhodné pro společnost Symantec a pro komunitu

Tato úroveň umožňuje vynechávat soubory, které považuje za důvěryhodné společnost Symantec i
komunita.

• Důvěryhodné pro společnost Symantec
Tato úroveň umožňuje vynechávat pouze soubory, které považuje za důvěryhodné společnost
Symantec.

Úprava globálního nastavení prověřování u klientů se systémem Windows
Generace náhodného
času spuštění plánovaných
prověřování

Ve virtuálním prostředí s několika zavedenými virtuálními stroji (VM) mohou současně spuštěná
prověřování způsobit problémy s využitím prostředků. Na jednom serveru může být spuštěných např.
100 nebo více virtuálních strojů. Současné prověřování těchto virtuálních zařízení výrazně zatíží
prostředky serveru.
Čas spuštění prověřování je možné nechat určit náhodně a omezit tak vytíženost serveru.
Náhodné spouštění prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače ve virtuálních prostředích v klientech se
systémem Windows
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Úloha Popis

Použití sdílené mezipaměti
služby Insight ve
virtualizovaných prostředích

Sdílená mezipaměť služby Insight umožňuje neprověřovat opakované soubory, které aplikace
Symantec Endpoint Protection označila za bezpečné. Sdílenou mezipaměť služby Insight je možné
použít pro plánovaná a ruční prověřování v klientských počítačích. Sdílená mezipaměť služby Insight je
samostatná aplikace, která se instaluje na serveru nebo ve virtuálním prostředí.
Povolení používání síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Zakázání rychlého spuštění
ochrany před malwarem
(ELAM)

Funkce ELAM aplikace Symantec Endpoint Protection spolupracuje s funkcí ELAM systému Windows,
aby poskytla ochranu proti spouštění škodlivých ovladačů při startu.
Správa zjištění funkcí rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM)

Table 97: Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítačů se systémem Mac

Úloha Popis

Povolit prověřování v době
nečinnosti

Platné u všech plánovaných prověřování u klientů v počítačích se systémem Mac.
Tato možnost nakonfiguruje spuštění plánovaných prověřování pouze v době nečinnosti počítače.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac

Úprava nastavení
komprimovaných souborů

Platné u funkce Auto-Protect a prověřování na vyžádání.
Tuto možnost je možné povolit nebo zakázat, ale není možné určit adresářovou úroveň v
komprimovaných souborech, po kterou bude prověřování probíhat.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac

Table 98: Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítačů se systémem Linux

Úloha Popis

Prověřovat podle typu složky Výchozím nastavením je prověření všech typů složek. Můžete určit libovolnou z těchto možností: Root,
Home, Bin, Usr, Etc a Opt. Pokud víte, že složka je bezpečná, můžete zrušit její zaškrtnutí v seznamu.

Prověřovat podle typu
souboru

Výchozím nastavením je prověření všech souborů. Pokud víte, že daná přípona je bezpečná, můžete ji
odebrat ze seznamu.

Prověřování souborů uvnitř
komprimovaných souborů

Prověřování uvnitř komprimovaných souborů lze rozšířit až na tři úrovně. Ke snížení doby potřebné
k provedení prověřování můžete počet úrovní změnit na 1 nebo 2.

Prověřování bezpečnostních
rizik

Umožňuje zvolit, zda prověřit bezpečnostní rizika. Bezpečnostní rizika se aktualizují prostřednictvím
služby LiveUpdate. Prověření bezpečnostních rizik zpomaluje prověřování, avšak zvyšuje zabezpečení.
Výchozím nastavením je prověření bezpečnostních rizik. Chcete-li zvýšit výkon počítače, zrušte
zaškrtnutí této možnosti.

Správa prověřování v klientských počítačích

Úprava prověřování za účelem zvýšení zabezpečení klientských počítačů
Aplikace Symantec Endpoint Protection ve svém výchozím nastavení poskytuje vysokou úroveň zabezpečení. Toto
zabezpečení lze ještě více zvýšit.

Nastavení je u klientských počítačů se systémem Windows a klientských počítačů se systémem Mac a Linux odlišné.

NOTE

Zvýšením úrovně zabezpečení klientských počítačů může dojít ke snížení výkonu počítače.
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Table 99: Úprava prověřování za účelem zvýšení zabezpečení počítačů se systémem Windows

Úloha Popis

Zamknutí nastavení
prověřování

Některá nastavení jsou ve výchozím nastavení uzamčena. Uzamknout můžete také další nastavení a
zajistit tak, aby uživatelé nemohli úroveň zabezpečení počítače změnit.

Úprava nastavení
prověřování definovaných
správcem

Následující možnosti doporučujeme zkontrolovat a podle potřeby upravit:
• Efektivita prověřování

Nastavte u optimalizace prověřování možnost Nejefektivnější prověřování. Toto nastavení však
může snížit výkon klientského počítače. Prověřování bude spuštěno v případě, kdy počítač není v
nečinnosti.

• Délka plánovaného prověření
Ve výchozím nastavení jsou plánovaná prověřování spuštěna až do vypršení časového limitu
a obnoví se poté v případě nečinnosti počítače. Trvání prověřování lze nastavit na možnost
Prověřovat až do dokončení.

• Použijte funkci Vyhledávání Insight v klientovi verze 12.1.6.x a starších
Funkce Vyhledávání Insight využívá k provádění prověřování a rozhodování u souborů, které
byly staženy z podporovaného portálu, nejnovější sadu definicí dostupnou v cloudu a informace
z databáze hodnocení Insight.
Ve verzi 12.1.6.x a starších verzích bylo možné nakonfigurovat citlivost funkce Vyhledávání Insight
a také bylo možné funkci Vyhledávání Insight povolit nebo zakázat. Od verze 14 můžete v případě
klientů ve verzi 12.1.6.x funkci Vyhledávání Insight pouze povolit nebo zakázat.

Warning! Ujistěte se, že je funkce Vyhledávání Insight povolena. Pokud zakážete funkci
Vyhledávání Insight, cloudová ochrana bude zcela zakázána. Ve verzi 14 plánované prověřování a
prověřování na požádání vždy používá cloud k ověřování souborů z portálů. Funkce Auto-Protect
také ověřuje soubory z portálů pomocí cloudu.

Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows
Způsob, jakým klienti Windows přijímají definice z cloudu

Nastavení přísnějších akcí
v případě, kdy prověřování
zjistí hrozbu

Jako akci při zjištění hrozby vyberte možnost Karanténa, Odstranit nebo Ukončit.

Note: Při použití akce Odstranit nebo Ukončit v případě zjištění bezpečnostního rizika buďte opatrní.
Tato akce může způsobit, že určité legitimní aplikace přestanou fungovat.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede
Zvýšení úrovně ochrany
pomocí technologie
Bloodhound

Technologie Bloodhound dokáže vyhledáním a izolováním logických oblastí souboru rozpoznat
chování typické pro viry. Pokud chcete zvýšit zabezpečení počítačů, můžete změnit úroveň zjišťování
z Automaticky na Agresivní. Možnost Agresivní však pravděpodobně způsobí zvýšený výskyt
falešných poplachů.
Úprava globálního nastavení prověřování u klientů se systémem Windows

Úprava nastavení funkce
Auto-Protect

Podle potřeby můžete změnit následující možnosti:
• Mezipaměť souborů

Zakázáním mezipaměti souborů zajistíte, že funkce Auto-Protect bude znovu prověřovat i čisté
soubory.

• Nastavení sítě
Podle výchozího nastavení jsou soubory na síťových jednotkách prověřovány pouze v případě, kdy
dojde k jejich spuštění.

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
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Table 100: Úprava prověřování za účelem zvýšení zabezpečení počítačů se systémem Mac a Linux

Úloha Popis

Úprava možností
prověřování
komprimovaných souborů

Výchozím nastavením je prověřování 3 úrovní komprimovaných souborů. Chcete-li zvýšit úroveň
zabezpečení, ponechte nastavení 3 úrovní nebo je změňte na hodnotu 3, pokud má nižší úroveň.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac
Přizpůsobení správcem definovaných prověřování pro klienty spuštěné na počítačích Linux

Uzamknutí nastavení funkce
Auto-Protect

Některá nastavení jsou ve výchozím nastavení uzamčena. Uzamknout můžete také další nastavení
a zajistit tak, aby uživatelé nemohli úroveň zabezpečení počítače změnit. V klientovi se systémem
Mac a Linux klikněte na položku Povolit funkci Auto-Protect a poté klikněte na ikonu zámku, čímž
uzamknete nastavení.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Linux

Nastavení přísnějších akcí
v případě, kdy prověřování
zjistí hrozbu

Jako akci při zjištění hrozby vyberte možnost Karanténa nebo Odstranit (pouze systém Linux).
Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.

Note: Při použití akce Odstranit v případě zjištění bezpečnostního rizika buďte opatrní. Tato akce
může způsobit, že určité legitimní aplikace přestanou fungovat.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Správa zjištění v rámci funkce Download Insight
Funkce Auto-Protect obsahuje funkci s názvem Download Insight, která prověřuje soubory stahované ve webovém
prohlížeči, aplikace k odesílání textových zpráv a další portály.

Mezi podporované portály patří Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows
Live Messenger a Yahoo Messenger.

Funkce Download Insight využívá k rozhodnutí o škodlivosti staženého souboru informace o jeho hodnocení. Funkci
Download Insight podporují pouze klienti se systémy Windows.

NOTE

Pokud do klientů nainstalujete funkci Auto-Protect pro e-maily, funkce Auto-Protect bude prověřovat také
soubory přijaté uživateli jako přílohy zpráv.

Správa prověřování v klientských počítačích
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Table 101: Správa zjištění v rámci funkce Download Insight

Úloha Popis

Informace o způsobu, jakým
funkce Download Insight
využívá k rozhodování v
případě každého souboru
data s hodnocením

Funkce Download Insight využívá k rozhodování v případě staženého souboru výhradně informace
o hodnocení. Nevyužívá k činění hrozeb signatury ani heuristickou analýzu. Pokud funkce Download
Insight soubor schválí, funkce Auto-Protect nebo SONAR tento soubor při pokusu o jeho spuštění dále
prověří.
Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí v případě každého souboru
pomocí serveru Symantec Insight

Zobrazení zprávy distribuce
rizik ve stahovaných
souborech za účelem
zobrazení detekcí funkce
Download Insight

Zprávu distribuce rizik ve stahovaných souborech lze použít k určení souborů, které byly funkcí
Download Insight detekovány v klientských počítačích. Zprávu lze řadit podle adres URL, webových
domén nebo aplikací. Také můžete zjistit, zda uživatel povolil zjištěný soubor.

Note: Podrobnosti o riziku pro detekci funkce Download Insight znázorňují jen první portálovou aplikaci,
která se pokusila o stažení. Ke stažení souboru zjištěného funkcí Download Insight může uživatel
použít například aplikaci Internet Explorer. Pokud potom ke stažení souboru uživatel použije aplikaci
Firefox, v poli Stáhl/a v podrobnostech o riziku se jako portál zobrazí aplikace Internet Explorer.

Uživatelem povolené soubory uvedené ve zprávě mohou označovat chybné zjištění.
Je možné také stanovit, abyste dostávali e-mailová upozornění na nová uživateli povolená stahování.
Nastavení oznámení správce
Uživatelé mohou soubory povolit reakcí na upozornění, která se zobrazí při zjištěních.
Správci obdrží tuto zprávu jako součást týdenní zprávy, kterou produkt Symantec Endpoint Protection
Manager generuje a zasílá e-mailem. E-mailovou adresu správce je třeba zadat během instalace nebo
ji nastavit jako součást vlastností správce. Zprávu lze vygenerovat také z konzoly na kartě Zprávy.
Generování a přizpůsobení rychlých zpráv

Vytvoření výjimek pro určité
soubory nebo webové
domény

U aplikací, které uživatelé stahují, můžete vytvořit výjimku. Výjimku můžete vytvořit také pro určité
webové domény, které považujete za důvěryhodné.
Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými
aplikacemi na klientech se systémem Windows
Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování na klientech se systémem Windows

Note: Pokud vaše klientské počítače používají server proxy vyžadující ověřování, je třeba do seznamu
výjimek pro důvěryhodné webové domény zadat adresy URL společnosti Symantec. Výjimky umožní
klientským počítačům komunikovat se službou Symantec Insight a jinými důležitými servery společnosti
Symantec.

Informace o doporučených výjimkách naleznete v následujících článcích:
• Jak otestovat připojení k licenčním serverům Insight a Symantec
• Požadovaná vyloučení pro proxy servery, která aplikaci Symantec Endpoint Protection umožňují

připojení k hodnotícím a licenčním serverům společnosti Symantec
Ve výchozím nastavení nekontroluje funkce Download Insight žádné soubory, které jsou z důvěryhodné
internetové stránky nebo stránky intranetu staženy. Důvěryhodné stránky a důvěryhodné místní
intranetové stránky můžete nastavit na kartě Ovládací panely Windows> Možnosti Internetu
> Zabezpečení. Pokud povolíte možnost Automaticky důvěřovat všem souborům staženým
z intranetových stránek, produkt Symantec Endpoint Protection povolí všechny soubory, které budou
staženy z jakýchkoli serverů na seznamu.
Aplikace Symantec Endpoint Protection kontroluje změny seznamu důvěryhodných stránek v nastavení
Možnosti Internetu při přihlášení uživatele a v intervalu několika hodin.

Note: Funkce Download Insight rozezná pouze konkrétní důvěryhodné stránky. Zástupné znaky jsou
povoleny, ale rozsahy adres IP bez směrování nejsou podporovány. Například funkce Download Insight
nerozpozná 10.*.*.* jako důvěryhodnou stránku. Funkce Download Insight také nepodporuje stránky
zjištěné v rámci volby Možnosti Internetu > Zabezpečení > Automaticky zjišťovat intranetovou síť.
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Úloha Popis

Ujistěte se, že je vyhledávání
Insight povoleno.

Funkce Download Insight vyžaduje k rozhodování v případě každého souboru data o hodnocení ze
serveru Symantec Insight. Pokud zakážete vyhledávání Insight, funkce Download Insight se spustí, ale
zjistí pouze soubory s nejhorším hodnocením. Ve výchozím nastavení je vyhledávání Insight povoleno.
Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight

Přizpůsobení nastavení
funkce Download Insight

Nastavení funkce Download Insight můžete chtít upravit z těchto důvodů:
• Zvýšení nebo snížení počtu nálezů v rámci funkce Download Insight.

Úpravou posuvníku u nastavení škodlivých souborů můžete zvýšit nebo snížit počet zjištěných
nálezů. Při nižších úrovních bude označovat funkce Download Insight méně souborů za škodlivé a
více za soubory s neprokázanou škodlivostí. Bude zjišťovat také méně falešných poplachů.
Při vyšších úrovních bude označovat funkce Download Insight více souborů za škodlivé a méně za
soubory s neprokázanou škodlivostí. Bude zjišťovat také více falešných poplachů.

• Změna akce u zjištěných škodlivých souborů a souborů s neprokázanou škodlivostí.
Můžete upravit způsob, jakým zachází funkce Download Insight se škodlivými soubory a soubory
s neprokázanou škodlivostí. Určená akce bude mít vliv nejen na zjištění, ale také na to, zda bude
uživatelům interakce s tímto zjištěním povolena.
Můžete například změnit akci pro soubory s neprokázanou škodlivostí na nastavení Ignorovat.
Funkce Download Insight následně soubory s neprokázanou škodlivostí vždy povolí a uživatele
neupozorní.

• Upozorněte uživatele na zjištění funkce Download Insight.
Pokud jsou oznámení povolena, nastavení citlivosti detekce škodlivých souborů bude mít vliv na
počet oznámení, které uživatelé obdrží. Zvýšíte-li citlivost, zvýšíte také díky nárůstu celkového
počtu zjištění i počet zobrazených upozornění pro uživatele.
Oznámení můžete vypnout, aby uživatelé neměli možnost volby při zjištění souboru funkcí
Download Insight. Pokud ponecháte oznámení povolená, můžete u souborů s neprokázanou
škodlivostí vybrat akci Ignorovat, a zjištění tak bez dalšího oznámení vždy povolit.
Když funkce Download Insight zjistí soubor s neprokázanou škodlivostí a jako akce je nastavena
možnost Výzva, může uživatel soubor povolit či zablokovat bez ohledu na nastavení upozornění.
Pokud uživatel soubor povolí, spustí se soubor automaticky.
Pokud jsou povolená upozornění a funkce Download Insight soubor umístí do karantény, uživatel
může akci umístění do karantény vrátit a soubor povolit.

Note: Pokud uživatelé povolí soubor v karanténě, soubor nebude spuštěn automaticky. Soubor
může uživatel spustit ze složky dočasných souborů internetu. Obvykle se složka nachází v jednom
z následujících umístění:

– Windows 8 a novější: Jednotka:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Local\Microsoft\Windows
\INetCache

– Windows Vista / 7: Jednotka:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Local\Microsoft\Windows
\Temporary Internet Files

– Windows XP (pro starší klienty verze 12.1.x): Jednotka:\Documents and Settings
\uživatelské_jméno\Local Settings\Temporary Internet Files

Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight
Umožnění klientům odeslat
společnosti Symantec
informace o zjištěných
položkách podle hodnocení

Podle výchozího nastavení odesílá klient společnosti Symantec informace o zjištěných položkách podle
hodnocení.
Společnost Symantec doporučuje odesílání informací o zjištěných položkách podle hodnocení povolit.
Tyto informace pomáhají pracovníkům společnosti Symantec zaměřit se na hrozby.
Správa anonymních a neanonymních dat odesílaných z klientů do společnosti Symantec

Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí
v případě každého souboru pomocí serveru Symantec Insight
Společnost Symantec shromažďuje informace o souborech, které jsou přijímány od milionů uživatelů a ze sítě
Global Intelligence Network. Shromážděné informace jsou k dispozici pro produkty společnosti Symantec v cloudu
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prostřednictvím serveru Symantec Insight. Server Symantec Insight poskytuje databázi hodnocení souborů a nejnovější
definice virů a spywaru.

Produkty společnosti Symantec využívají server Insight k ochraně klientských počítačů před novými, cílenými a měnícími
se hrozbami. Data jsou někdy nazývána jako data uložená v cloudu, jelikož se nenachází přímo v klientském počítači.
Aplikace Symantec Endpoint Protection poslat serveru Insight žádost nebo dotaz k poskytnutí informací. Dotazy se
označují jako vyhledávání hodnocení, vyhledávání v cloudu nebo vyhledávání Insight.

Hodnocení serverem Insight

Server Symantec Insight určuje u každého souboru úroveň rizika nebo hodnocení zabezpečení. Hodnocení se také
označuje jako hodnocení souboru.

Sever Insight stanoví hodnocení bezpečnosti u souboru prozkoumáním následujících charakteristik souboru a jeho
kontextu:

• Zdroj souboru
• Stáří souboru
• Četnost výskytu souboru v komunitě
• Ostatní postupy v oblasti bezpečnosti, např. míra, jakou soubor odpovídá malwaru

Vyhledávání Insight

Funkce prověřování v aplikaci Symantec Endpoint Protection využívají technologii Insight k učinění rozhodnutí v případě
souboru nebo aplikace. Součástí ochrany před viry a spywarem je funkce Download Insight. Funkce Download Insight při
rozhodování vyžaduje informace o hodnocení. Funkce SONAR při rozhodování také používá informace o hodnocení.

Nastavení funkce Vyhledávání Insight lze změnit na kartě Klienti. Přejděte k položce Zásady > Nastavení > Externí
komunikace > Odesílání dat z klientů.

Nastavení funkce Vyhledávání Insight lze změnit. Přejděte k položce Změnit nastavení > Správa klienta > Odeslané
informace.

Počínaje verzí 14 možnost Vyhledávání Insight u standardních klientů a klientů Embedded nebo VDI také umožňuje
funkci Auto-Protect a plánovanému a ručnímu prověření vyhledat informace o hodnocení souborů spolu s definicemi
v cloudu. Společnost Symantec doporučuje nechat možnost povolenou.

WARNING

Funkce Download Insight, SONAR a prověřování virů a spywaru používají funkci Vyhledávání Insight ke
zjišťování hrozeb. Společnost Symantec doporučuje funkci Vyhledávání Insight vždy povolit. Zakázáním
vyhledávání dojde k deaktivaci funkce Download Insight a k omezení funkčnosti prověřování pomocí heuristické
analýzy funkce SONAR a prověřování výskytu virů a spywaru.

Odeslání informací o hodnocení souboru

Klientský počítač odesílá informace o zjištěných položkách podle hodnocení standardně do střediska Symantec Security
Response, kde je provedena další analýza. Tyto informace pomáhají zlepšovat databázi hodnocení na serveru Insight a
nejnovější definice v cloudu. Čím více klientů informace odešle, tím užitečnější databáze s hodnocením může být.

Společnost Symantec doporučuje odesílání informací o zjištěních podle hodnocení povolit.

Jak aplikace Symantec Endpoint Protection používá pokročilé strojové učení?
• Jak pokročilé strojové učení funguje?
• Jak funguje AML s cloudem?
• Jak nakonfiguruji AML?
• Řešení potíží pokročilého strojového učení

Jak pokročilé strojové učení funguje?
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Modul pokročilého strojového učení (AML) určuje, zda je soubor dobrý nebo špatný prostřednictvím procesu učení.
Funkce Symantec Security Response trénuje modul v rozpoznávání škodlivých atributů a definuje pravidla, která modul
AML používá k provádějí zjištění. Společnost Symantec školí a testuje modul AML v laboratorním prostředí pomocí
následujícího procesu:

• Funkce LiveUpdate stáhne model AML do klienta a na několik dní ho spustí.
• Modul AML se naučí, které aplikace klient spouští a u kterých dochází ke zneužívání prostřednictvím dat telemetrie

klienta. Každý klientský počítač je součástí globální informační sítě, která vrací informace o modelu společnosti
Symantec.

• Společnost Symantec upravuje modely AML na základě toho, co se společnost Symantec dozví z dat telemetrie
klientů.

• Společnost Symantec upravuje model AML tak, aby blokoval aplikace, které zneužívají běžný útok.

AML je součástí modulu nástroje prověřování statických dat (SDS). Modul SDS zahrnuje emulátor, službu ITCS
(Intelligent Threat Cloud Service) a modul definic CoreDef-3.

Symantec Endpoint Protection využívá pokročilé strojové učení ve funkci Download Insight, SONAR a prověřování virů a
spywaru, které všechny používají funkci Vyhledávání Insight ke zjišťování hrozeb.

Jak funguje AML s cloudem?

Společnost Symantec využívá službu ITCS (Intelligent Threat Cloud Service) k potvrzení správnosti detekce, kterou
AML provádí v klientském počítači. Někdy může AML obrátit přesvědčení po kontrole ve službě ITCS. Když modul AML
nepotřebuje funkci Symantec Insight, tato zpětná vazba umožní společnosti Symantec vycvičit algoritmy AML k omezení
falešně pozitivních zjištění a zvýšení skutečně pozitivních. Když je počítač online, aplikace Symantec Endpoint Protection
dokáže zastavit průměrně 99 % hrozeb.

Způsob, jakým klienti Windows přijímají definice z cloudu

Jak emulátor v aplikaci Symantec Endpoint Protection zjišťuje a maže malware?

Jak nakonfiguruji AML?

Pokročilé strojové učení nemůžete nakonfigurovat. Funkce LiveUpdate stahuje definice AML ve výchozím nastavení.
Musíte však zajistit, aby byly povoleny následující technologie.
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Table 102: Postup zajišťující, že AML chrání klientské počítače

Úloha Popis

Krok 1: Ověřte, zda
je povolena možnost
vyhledávání v cloudu

Dotazy, které AML provádí na funkci Symantec Insight se označují jako vyhledávání hodnocení,
vyhledávání v cloudu nebo vyhledávání Insight. Pokud je vyhledávání Insight povoleno, detekce AML pro
SONAR a prověřování virů a spywaru objeví menší počet falešně pozitivních případů.
Pro ověření povolení vyhledávání Insight zkontrolujte:
Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí v případě každého souboru
pomocí serveru Symantec Insight
Navíc ověřte, zda je povoleno odesílání dat z klientů. Tyto informace pomáhají společnosti Symantec měřit
a zlepšovat efektivitu technologií zjišťování.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Krok 2: Ujistěte se, zda
je povoleno zjišťování
Bloodhound.

Nastavte úroveň zjišťování Bloodhound na automatickou nebo agresivní.
Úprava globálního nastavení prověřování u klientů se systémem Windows
Když modul AML narazí na určité vysoce rizikové soubory, klient automaticky aktivuje agresivnější
prověřování.
V případě aktivace agresivnějšího režimu prověřování:
• Prověřování se znovu spustí.
• V klientovi se zobrazí následující oznámení:

Spouštění agresivního prověřování, které využívá vyhledávání Insight k
vyčištění počítače.

V agresivním režimu může být nutné dále spravovat falešně pozitivní položky.
Krok 3: ověřte, zda
funkce LiveUpdate
stahuje definice vysoké
intenzity (14.0.1)
(volitelné)

Funkce LiveUpdate vždy stahuje obsah AML.
Od verze 14.0.1 funkce LiveUpdate stahuje agresivnější sadu definic, které fungují společně se zásadami
malé šířky pásma, které obdržíte z cloudu. Stahování obsahu AML prostřednictvím funkce LiveUpdate
můžete zakázat.
Z funkce LiveUpdate do Symantec Endpoint Protection Manager:
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Z Symantec Endpoint Protection Manager do klientů Windows:
Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection
Typy obsahu stahovaného službou LiveUpdate

Krok 4: Řešení falešně
pozitivních položek

Spravujte falešně pozitivní položky pomocí zásad výjimek.
Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru
Prevence a nakládání s falešnými poplachy v rámci funkce SONAR
Nejlepší postupy, když Symantec Endpoint Protection zjistí soubor, který je považován za bezpečný

Řešení potíží pokročilého strojového učení

Protokoly a zprávy pro detekce pokročilého strojového učení jsou stejné jako pro další moduly SDS. Chcete-li si zobrazit
zprávu s posledními hrozbami, spusťte hlášení rizik pro možnost Zjištěná nová rizika v síti.

Od verze 14.0.1 můžete spustit plánovanou zprávu pro zjištění AML. Na stránce Zprávy klikněte na položku Plánované
zprávy > Přidat > Stav počítače > Distribuce (statického) obsahu pokročilého strojového učení. Aby se zpráva
mohla zobrazit, musí být doména aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrována v cloudové konzoli.

Jak spouštět naplánovaná hlášení

Prohlížení protokolů

Jak emulátor v aplikaci Symantec Endpoint Protection zjišťuje a maže malware?
Symantec Endpoint Protection 14 představil účinný nový emulátor k ochraně proti malwaru před malwarem ukrytým uvnitř
vlastních komprimovaných souborů. V případě prověřování funkcí Auto-Protect a prověření výskytu virů je k dispozici
tento emulátor, který zlepšuje výkon a účinnost prověřování nejméně o 10 procent oproti předchozím verzím. Tato
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technika zabraňující obejití zabezpečení se zaměřuje na techniky skrytí komprimovaného malwaru a zjišťuje malware
ukrytý uvnitř vlastních komprimovaných souborů.

Co jsou to malwary ukryté uvnitř vlastních komprimovaných souborů?

Mnoho malwarových programů využívá „malwary ukryté uvnitř komprimovaných souborů“ nebo jinak softwarové
programy, které se využívají ke komprimaci a šifrování souborů k přepravě. Tyto soubory se následně spustí v paměti po
příchodu do počítače uživatele.

I když malwary ukryté uvnitř komprimovaných souborů nejsou malwary, útočníci je využívají k ukrytí malwarů a
zamaskování skutečného cíle kódu. Jakmile je malware rozbalen, spouští a aktivuje svůj škodlivý náklad a často
obchází firewally, brány a ochranu malwaru. Útočníci se přesunuli od používání komerčních malwarů v komprimovaných
souborech (například UPX, PECompact, ASProtect a Themida) k vytváření vlastních malwarů v komprimovaných
souborech. Malwary ve vlastních komprimovaných souborech využívají tajné algoritmy k obcházení standardních
detekčních postupů.

Mnoho vznikajících malwarů ve vlastních komprimovaných souborech je polymorfních. Využívají strategii ochrany
proti detekci, kdy kód samotný se často mění, ale účel a funkce malwaru zůstává stejná. Malwary ve vlastních
komprimovaných souborech také využívají chytré způsoby vložení kódu do cílového procesu a změny jeho toku
spouštění, čím často poškodí rutiny nástroje pro rozbalování. Některé z nich jsou výpočetně náročné, volají speciální API,
která způsobují potíže při rozbalování.

Malwary ve vlastních komprimovaných souborech jsou stále sofistikovanější, aby skryly svůj útok, dokud není příliš pozdě.

Jak emulátor aplikace Symantec Endpoint Protection chrání proti malwarům ve vlastních komprimovaných
souborech?

Vysokorychlostní emulátor v aplikaci Symantec Endpoint Protection zmate malware, aby si myslel, že je spuštěn v
běžném počítači. Místo toho emulátor rozbalí a aktivuje malware ve vlastních komprimovaných souborech v odlehčeném
virtuálním sandboxu v klientském počítači. Malware následně zcela otevře svoji zásobu kódu a ohrožení svého odhalení v
zajištěném prostředí. Nástroj prověřování statistických dat, který zahrnuje antivirový modul a heuristický modul, se zaměří
na zásobu kódu. Sandbox je dočasný a zmizí, jakmile je hrozba vyřešena.

Emulátor vyžaduje sofistikovanou technologii, která napodobuje operační systémy, API a pokyny pro procesor. Současně
spravuje virtuální paměť a spouští různé heuristické a detekční technologie ke zkoumání nákladu. Zabere to průměrně
3,5 milisekundy pro čisté soubory a 300 milisekund u malwaru, přibližně stejnou dobu zabere uživatelům klientům kliknutí
na soubor na ploše. Emulátor dokáže zjistit hrozby rychle a s minimálním dopadem na výkon a produktivitu, aby nedošlo
k přerušení činnosti uživatelů klienta. Navíc emulátor využívá minimální množství místa na disku, maximálně 16 MB
paměti ve virtuálním prostředí.

Emulátor spolupracuje s dalšími postupy ochrany, které zahrnují pokročilé strojové učení, omezení zneužívání paměti,
sledování chování a analýzu pověsti. Někdy přichází do hry více modulů, spolupráce v reakci na zabránění, zjištění a
odvrácení útoků.

Emulátor nepoužívá internet. Moduly s nástrojem prověřování statických dat však mohou vyžadovat internetový malware,
který emulátor extrahoval z malwaru ve vlastních komprimovaných souborech.

Jak aplikace Symantec Endpoint Protection používá pokročilé strojové učení?

Jak emulátor nakonfiguruji?

Emulátor je vestavěn do softwaru Symantec Endpoint Protection, takže ho nemusíte konfigurovat. Společnost Symantec
pravidelně přidává nebo mění obsah emulátoru ohledně nových hrozeb a vydává čtvrtletní aktualizace obsahu modulu
emulátoru. Ve výchozím nastavení funkce LiveUpdate automaticky stáhne tento obsah pomocí definic virů a spywaru.

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Protection Manager nezahrnuje samostatné protokoly pro detekci, kterou provádí emulátor. Místo
toho můžete najít libovolné detekce v protokolu rizik a protokolu skenování.

Prohlížení protokolů
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Správa karantény pro klienty Windows
Pokud při prověřování na výskyt virů a spywaru nebo v rámci prověřování funkcí SONAR dojde ke zjištění hrozby,
aplikace Symantec Endpoint Protection soubory uloží do místní karantény v klientském počítači.

Správa prověřování v klientských počítačích

Table 103: Správa karantény

Úloha Popis

Sledování souborů v
karanténě

Pravidelně kontrolujte soubory umístěné do karantény, abyste zabránili nashromáždění velkého množství
souborů. Zkontrolujte soubory umístěné do karantény, objeví-li se na síti nová virová epidemie.
Soubory s neznámými infekcemi ponechte v karanténě. Pokud klient obdrží nové definice, klient položky v
karanténě znovu prověří a určité soubory případně odstraní nebo opraví.

Odstranění souborů v
karanténě

Soubor umístěný do karantény můžete vymazat, pokud existuje jeho záloha, nebo je k dispozici jeho
náhradní kopie z důvěryhodného zdroje.
Soubor umístěný do karantény je možné odstranit přímo na infikovaném počítači nebo pomocí protokolu
rizik v konzole aplikace Symantec Endpoint Protection.
Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientských počítačích

Konfigurace způsobu,
jakým aplikace Symantec
Endpoint Protection
opětovně prověřuje
soubory v karanténě po
obdržení nových definic

Podle výchozího nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection po obdržení nových definic soubory
v karanténě opětovně prověří. Oprava a obnovení souborů proběhne automaticky na pozadí. Ve většině
případů je vhodné zachovat výchozí nastavení, ale podle aktuálních potřeb můžete akci opětovného
prověření upravit.
Konfigurace způsobu, jakým klienti Windows řeší položky v karanténně

Správa úložiště souborů
v karanténě

Standardně jsou zálohované a opravené soubory spolu se soubory v karanténě ukládány do výchozí
složky. Soubory jsou automaticky mazány po 30 dnech.
Úložiště položek v karanténě můžete spravovat jedním z následujících způsobů:
• Zadejte místní složku, kde budou soubory v karanténě ukládány.

Můžete použít výchozí složku nebo složku podle vlastního uvážení.
Určení místní složky karantény

• Určete dobu, po které budou soubory automaticky mazány.
Soubory v karanténě jsou automaticky odstraněny po určitém počtu dnů. Také můžete nastavit, aby
karanténa mazala soubory vždy, kdy složka s uloženými soubory dosáhne určité velikosti. Nastavení je
možné upravit zvlášť pro opravené soubory, zálohované soubory a soubory v karanténě.
Určení, kdy jsou opravené a záložní soubory nebo soubory z karantény automaticky smazány

Sbírejte informace o
položkách v karanténě

Klienta můžete nakonfigurovat k přeposílání nakažených nebo podezřelých souborů a souvisejících
vedlejších efektů na centrální server karantény k další analýze. Tuto informaci můžete využít k doladění
detekce a opravám.
Můžete povolit předávání souborů v karanténě zjištěných podle signatur z místní karantény na existující
server centrální karantény. Předání položek zjištěných podle hodnocení v místní karanténě na server pro
centrální karanténu není možné.
Konfigurace způsobu, jakým klienti Windows řeší položky v karanténně

Určení místní složky karantény
Nechcete-li k ukládání souborů do karantény u klientských počítačů použít výchozí složku pro karanténu, můžete
určit jinou místní složku. Při zadání cesty můžete použít rozšíření cesty pomocí znaku procent. Zadejte například
%COMMON_APPDATA%. Relativní cesty nejsou dovoleny. 

Správa karantény pro klienty Windows
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Určení místní složky karantény
1. Na stránce Zásady ochrany před viry a spywarem v části Nastavení Windows klepněte na Karanténa.

2. Na kartě Obecné v části Možnosti místní karantény vyberte možnost Určit složku karantény.

3. Do textového pole zadejte název místní složky v klientských počítačích. Při zadání cesty můžete použít rozšíření cesty
pomocí znaku procent. Můžete zadat například %COMMON_APPDATA%, relativní cesty však nejsou povoleny.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Určení, kdy jsou opravené a záložní soubory nebo soubory z karantény automaticky smazány
Produkt Symantec Endpoint Protection automaticky odstraní opravené a záložní soubory či soubory v karanténě, když
přesáhnou určené stáří. Karanténu lze nastavit také tak, aby odstranila soubory, pokud složka, ve které jsou uloženy,
dosáhne určité velikosti.

Můžete využít jedno z nastavení nebo obě nastavení současně. Nastavíte-li obě úrovně, jsou nejdříve odstraněny
všechny soubory, jejichž stáří překračuje zadaný čas. Pokud velikost složky stále překračuje povolenou hodnotu, pak
jsou postupně odstraňovány nejstarší soubory. Soubory jsou postupně odstraňovány, dokud velikost složky nebude pod
stanoveným limitem.

Správa karantény pro klienty Windows

Určení, kdy jsou opravené a záložní soubory nebo soubory z karantény automaticky smazány
1. V konzole otevřete zásady ochrany před viry a spywarem a v části Nastavení Windows klepněte na možnost

Karanténa.

2. Na kartě Vyčištění zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možností a povolte je nebo zakažte a nakonfigurujte časový
interval a maximální hodnoty velikosti.

3. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace způsobu, jakým klienti Windows řeší položky v karanténně
Můžete konfigurovat akce, které chcete provést, jakmile klientské počítače Symantec Endpoint Protection získají nové
definice. Ve výchozí konfiguraci klient znovu prověří položky v karanténě a automaticky položky opraví a obnoví bez
zásahu uživatele. Pokud jste vytvořili výjimku pro nějaký soubor nebo aplikaci v karanténě, produkt Symantec Endpoint
Protection po získání nových definic tento soubor obnoví. 

Navíc můžete klienty nakonfigurovat k automatickému odesílání položek v karanténě do centrálního serveru karantény.
Toto centrální úložiště se používá k přidání vzorků hrozby, které jste zjistili ve vašem prostředí. Dané informace můžete
použít k nastavení útoků „červeného týmuteam“ a posílení svého zabezpečení.

NOTE

Verze 14 neobsahuje server karantény a konzoli karantény. Tyto nástroje lze nainstalovat z instalačního disku ve
starší verzi.

Správa karantény pro klienty Windows

Odstranění virů a bezpečnostních rizik

Konfigurace způsobu, jakým klienti Windows řeší položky v karanténně
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1. V konzole otevřete zásadu ochrany před viry a spywarem a klepněte na položku Karanténa.

2. Na kartě Obecné v části Po obdržení nových definic virů vyberte jednu z možností.

3. Chcete-li odeslat položky v karanténně do centrálního serveru karantény, zaškrtněte políčko Povolit klientským
počítačům automatické odesílání položek v karanténě na server karantény a určete název serveru a číslo portu.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientských počítačích
Protokol rizik konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager lze použít k odstranění souborů v karanténě
v klientských počítačích. K odstranění jakéhokoli souboru v karanténě slouží příkaz Odstranit z karantény v protokolu.

Správa prověřování v klientských počítačích

Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection zjistí rizika v komprimovaném souboru, bude celý komprimovaný soubor
umístěn do karantény. V protokolu rizik má však pro každý soubor v komprimovaném souboru samostatný záznam. Aby
bylo možné odstranit všechna rizika v komprimovaném souboru, je třeba v něm vybrat všechny soubory.

Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientech
1. Klepněte na položku Monitory.

2. Na kartě Protokoly v seznamu Typ protokolu vyberte položku Protokol rizik a klepněte na tlačítko Zobrazit
protokol.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• V protokolu vyberte položku, která obsahuje soubor, který byl umístěn do karantény.
• Vyberte všechny položky se soubory v komprimovaném souboru.

V zobrazení protokolu se musí zobrazit všechny položky v komprimovaném souboru. Pomocí možnosti Omezení
v nabídce Další nastavení můžete zvýšit počet zobrazovaných položek.
Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

4. V seznamu Akce vyberte položku Odstranit z karantény.

5. Klikněte na tlačítko Spustit.

6. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Odstranit.

7. V dialogovém okně pro potvrzení klepněte na tlačítko OK.

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích
Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazení upozornění na události týkající se virů a spywaru na klientských počítačích
povolit nebo zakázat. Zprávy o zjištěných položkách můžete volně přizpůsobit.

Správa prověřování v klientských počítačích

 349



 

Table 104: Postup správy upozornění na viry a spyware zobrazená na klientských počítačích

Úloha Popis

Přizpůsobení zprávy
o zjištění při prověřování

V klientských počítačích se systémem Windows a Linux můžete zprávu o zjištění nastavit
u následujících typů prověřování:
• Všechny typy funkcí Auto-Protect
• Plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání

U plánovaných prověřování můžete nastavit jedinečnou zprávu ke každému prověřování.

Note: Pokud bude proces do klientského počítače stahovat neustále stejné bezpečnostní riziko,
funkce Auto-Protect přestane automaticky po třech zjištěních oznámení odesílat. Funkce Auto-Protect
také zastaví zaznamenávání událostí do protokolu. V některých situacích však funkce Auto-Protect
odesílat oznámení a zaznamenávat události do protokolu nepřestane. Je-li jako akce v případě zjištění
vybrána možnost Ponechat (pouze protokol), funkce Auto-Protect bude v odesílání oznámení a
zaznamenávání událostí do protokolu pokračovat.

U klientských počítačů se systémem Mac můžete nastavit zprávu zobrazenou v případě zjištění, která
bude použita u všech plánovaných prověřování, prověřování na požádání a zjištění funkce Auto-
Protect. Tyto zprávy s oznámeními se zobrazují v Oznamovacím centru systému macOS. Zprávy pro
systém Mac nelze přizpůsobit.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac
Přizpůsobení správcem definovaných prověřování pro klienty spuštěné na počítačích Linux

Změna nastavení upozornění
uživatelů na zjištění funkce
Download Insight

Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Podle potřeby můžete změnit upozornění, která se uživateli zobrazí v případě nálezu funkcí Download
Insight.
Správa zjištění v rámci funkce Download Insight

Změna nastavení upozornění
uživatelů na zjištění v rámci
funkce SONAR

Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Podle potřeby můžete změnit upozornění, která se uživateli zobrazí v případě nálezu funkcí SONAR.
Správa funkce SONAR

Určení, zda budou
zobrazena dialogová okna s
výsledky funkce Auto-Protect

Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Platné pouze u prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows

Nastavení e-mailových
oznámení funkce Auto-
Protect

Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Pokud je v rámci prověřování e-mailů funkcí Auto-Protect zjištěno riziko, můžete se rozhodnout,
zda chcete na e-mail odesílatele a libovolný počet dalších e-mailů odeslat odpovídající oznámení.
Oznámení můžete také vložit do e-mailu.
U funkce Auto-Protect pro internetovou poštu můžete také určit, zda se budou zobrazovat oznámení
o průběhu prověřování e-mailu funkcí Auto-Protect. Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu je
dostupná pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro prověřování e-mailů v počítačích Windows

Umožnění uživatelům
sledovat průběh prověřování
a jeho spuštění nebo
zastavení

Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Můžete určit, zda chcete zobrazit dialogové okno průběhu prověřování a zda budou uživatelé moci
prověřování pozastavit nebo odložit.
Pokud uživatelům povolíte průběh prověřování sledovat, na hlavních stránkách uživatelského rozhraní
v klientovi se zobrazí odkaz na dialogové okno s průběhem prověřování. Zobrazí se také odkaz na
následující naplánované prověřování.
Povolí uživatelům zobrazit průběh prověřování a interakci s prověřováním na počítačích Windows.

Nastavení upozornění,
chybových zpráv a výzev

Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat několik druhů výstrah na události ochrany před viry a
spywarem, které se zobrazí na klientském počítači.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem Windows
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Úloha Popis

Povolí nebo zakáže
zobrazení místních
upozornění v uživatelském
rozhraní systému Windows 8

Platí pro klienty se systémem Windows 8.
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat místní oznámení v uživatelském rozhraní systému
Windows 8 s informacemi o zjištěních a dalších důležitých událostech.
Povolení nebo zakázání místních oznámení aplikace Symantec Endpoint Protection zobrazujících se
v klientech systému Windows 8

Místní oznámení zobrazující se v klientech se systémem Windows 8
Na počítačích se systémem Windows 8 se zobrazují místní oznámení v uživatelském rozhraní systému Windows 8 a na
ploše systému Windows 8 s informacemi o zjištění malwaru a dalších důležitých událostech aplikace Symantec Endpoint
Protection. Upozornění uživatelům poskytuje oznámení události v rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 nebo
na ploše systému Windows 8 bez ohledu na to, které rozhraní uživatel právě využívá. 

Místní upozornění na klientských počítačích lze povolit nebo zakázat.

NOTE

Konfigurace systému Windows 8 také obsahuje nastavení umožňující oznámení zobrazit nebo skrýt. Místní
oznámení aplikace Symantec Endpoint Protection se zobrazí pouze v případě, že systém Windows 8 je
nastaven tak, aby oznámení zobrazil. V rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 v podokně Nastavení
nebo Změnit nastavení počítače můžete zobrazit nebo skrýt oznámení aplikací. Další informace naleznete
v dokumentaci pro uživatele systému Windows 8.

Pokud uživatel klepne na oznámení v uživatelském rozhraní systému Windows 8, zobrazí se plocha systému Windows
8. Po klepnutí na upozornění na ploše systému Windows 8 upozornění zmizí. V případě zjištění malwaru nebo
bezpečnostních rizik může uživatel prohlížet související informace v dialogovém okně Výsledky zjištění na ploše
systému Windows 8.

Jakmile aplikace Symantec Endpoint Protection upozorní systém Windows 8, že došlo k zjištění malwaru nebo
bezpečnostního rizika ovlivňujícího aplikace ve stylu Windows 8, u pole s aplikací se zobrazí ikona. Pokud uživatel na
pole klepne, zobrazí se obchod s aplikacemi Windows, kde může uživatel danou aplikaci znovu stáhnout.

Povolení nebo zakázání místních oznámení aplikace Symantec Endpoint Protection zobrazujících se v klientech systému
Windows 8

Způsob zpracování zjištění aplikací Symantec Endpoint Protection v počítačích se systémem Windows 8

Povolení nebo zakázání místních oznámení aplikace Symantec Endpoint
Protection zobrazujících se v klientech se systémem Windows 8
Ve výchozím nastavení se v uživatelském rozhraní systému Windows 8 a na ploše systému Windows 8 zobrazují místní
oznámení s informacemi o zjištěném malwaru a dalších důležitých událostech aplikace Symantec Endpoint Protection.

Uživatel může nahlédnout na plochu systému Windows a ověřit podrobnosti o události, která stála za vznikem oznámení.
Po uživateli může být vyžadováno podniknout určité akce, jako například znovu stáhnout aplikaci. V některých případech
však můžete chtít tato místní upozornění před uživateli skrýt. Povolit nebo zakázat tento typ oznámení je možné v rámci
konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Konfigurace systému Windows 8 také obsahuje nastavení umožňující oznámení zobrazit nebo skrýt. Oznámení
aplikace Symantec Endpoint Protection se zobrazí pouze v případě, že systém Windows 8 je nastaven tak, aby
oznámení zobrazil. V rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 v podokně Nastavení nebo Změnit
nastavení počítače můžete zobrazit nebo skrýt oznámení aplikací. Další informace naleznete v dokumentaci
pro uživatele systému Windows 8.
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Povolení nebo zakázání oznámení aplikace Symantec Endpoint Protection zobrazujících se v klientech se
systémem Windows 8

1. V konzole na kartě Klienti, na kartě Zásady v části Nastavení specifická pro umístění u položky Nastavení
ovládání uživatelského rozhraní klienta klepněte na tlačítko Ovládání serveru.

2. U položky Ovládání serveru klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

3. V dialogovém okně Nastavení uživatelského rozhraní klienta v části Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí
políčka Povolit místní upozornění systému Windows.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Místní oznámení zobrazující se v klientech se systémem Windows 8

Správa zjištění funkcí rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM)
Funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM) chrání počítač v síti během jeho spuštění a před aktivací
ovladačů jiných výrobců. K útoku škodlivého softwaru, který se může načíst jako ovladač, nebo rootkitů dochází před
úplným načtením a spuštěním aplikace Symantec Endpoint Protection v operačním systému. Rootkity se mohou někdy
před prověřováním přítomnosti virů a spywaru skrývat. Nástroj rychlého spuštění ochrany před malwarem umožňuje tyto
rootkity a škodlivé ovladače při spouštění odhalit. 

NOTE

Ochrana ELAM je podporována pouze v systému Microsoft Windows 8 nebo novějším a Windows Server 2012
nebo novějším.

Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje ovladač ELAM, který spolupracuje s ovladačem Windows ELAM,
a zajišťuje tak zabezpečení. Aby měl ovladač Symantec ELAM účinek, je třeba aktivovat ovladač Windows ELAM.

K prohlížení a úpravě nastavení ochrany ELAM pro systém Windows slouží editor zásad skupiny systému Windows. Další
informace naleznete v dokumentaci systému Windows

Table 105: Správa zjištění funkcí ELAM

Úloha Popis

Zobrazení stavu funkce ELAM na
klientském počítači

Podle potřeby můžete v protokolu Stav počítače kontrolovat, zda je funkce Symantec Endpoint
Protection ELAM aktivní.
Prohlížení protokolů

Zobrazení zjištění funkcí ELAM Zjištění funkcí rychlého spuštění ochrany před malwarem můžete prohlížet v rámci protokolu
Rizika.
Jestliže ochranu ELAM aplikace Symantec Endpoint Protection nakonfigurujete tak, aby zjištění
škodlivých nebo kriticky škodlivých ovladačů hlásila systému Windows jako neznámé, aplikace
Symantec Endpoint Protection bude zjištění protokolovat jako Pouze protokol. Podle výchozího
nastavení umožňuje ovladač Windows ELAM neznámým ovladačům se načítat.

Povolení nebo zakázání funkce
ELAM

Jestliže chcete zvýšit výkon počítače, můžete se toho pokusit dosáhnout zakázáním funkce
Symantec Endpoint Protection ELAM.
Úprava možností funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem Symantec Endpoint
Protection (ELAM)
Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače
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Úloha Popis

Úprava nastavení zjišťování
funkcí ELAM v případě falešných
poplachů

Nastavení funkce Symantec Endpoint Protection ELAM poskytuje možnost škodlivé a kriticky
škodlivé ovladače označit jako neznámé. Mezi kriticky škodlivé ovladače patří takové ovladače,
které byly rozpoznány jako malware, ale jsou vyžadovány ke spuštění počítače. Podle potřeby
můžete také využít možnost potlačení v případě falešného poplachu, který způsobil zablokování
důležitého ovladače. Zablokování důležitého ovladače může způsobit, že se klientský počítač
nebude moci spustit.

Note: Funkce ELAM nepodporuje jednotlivé výjimky u samostatných ovladačů. Možnost potlačení
umožňuje změny aplikovat globálně u všech zjištění funkcí ELAM.

Úprava možností funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem Symantec Endpoint
Protection (ELAM)

Použití nástroje Power Eraser
u zjištění funkcí ELAM, které
aplikace Symantec Endpoint
Protection nedokáže opravit

V některých případech zjištění funkcí ELAM vyžaduje použití nástroje Power Eraser. V takových
případech se v protokolu zobrazí zpráva s doporučením spustit nástroj Power Eraser. Nástroj
Power Eraser je možné spustit z konzoly. Nástroj Power Eraser je rovněž součástí nástroje
Symantec Help. Nástroj Power Eraser je vhodné spustit v režimu rootkitu.
Spuštění analýzy nástroje Power Eraser z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Řešení potíží s počítačem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Úprava možností funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem Symantec
Endpoint Protection (ELAM)
Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje ovladač ELAM, který spolupracuje s ovladačem Microsoft ELAM,
a zaručuje tak počítačům v síti zabezpečení již od jejich spuštění. Nastavení je podporováno v systému Microsoft
Windows 8 a Windows Server 2012.

Ovladač ELAM aplikace Symantec Endpoint Protection představuje zvláštní druh ovladače, který se spustí jako první
a ověří, zda ostatní ovladače pro spuštění neobsahují škodlivý kód. Jakmile ovladač nalezne ovladač pro spuštění, určí,
zda je tento ovladač v pořádku, škodlivý nebo neznámý. Ovladač Symantec Endpoint Protection poté tyto informace
odešle systému Windows, který se rozhodne, zda zjištěný ovladač povolit nebo blokovat. 

Vytváření výjimek pro jednotlivá zjištění funkcí ELAM není možné, ale podle potřeby můžete vytvořit globální výjimku,
se kterou budou všechny škodlivé ovladače zaznamenány jako neznámé. Podle výchozího nastavení mají neznámé
ovladače oprávnění se načítat.

V případě některých zjištění funkcí ELAM vyžadujících nápravu může být zapotřebí spuštění nástroje Power Eraser.
Nástroj Power Eraser je součástí nástroje Symantec Help.

NOTE

Funkce Auto-Protect prověřuje všechny načtené ovladače.

Postup úpravy možností ovladače ELAM aplikace Symantec Endpoint Protection
1. V konzole Symantec Endpoint Protection Manager na kartě Zásady otevřete zásadu ochrany před viry a spywarem.

2. V části Technologie ochrany vyberte možnost Ovladač ochrany SymELAM.

3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole Povolit rychlé spuštění ochrany před malwarem společnosti Symantec.

Aby byla tato možnost k dispozici, je třeba aktivovat ovladač Windows ELAM. K prohlížení a úpravě nastavení
ovladače Windows ELAM slouží editor zásad skupiny systému Windows nebo editor registru . Další informace
naleznete v dokumentaci systému Windows
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4. Chcete-li se pouze protokolovat zjištění, vyberte v části Nastavení zjišťování možnost Zaznamenat zjištění jako
neznámé, aby systém Windows povolil načtení ovladače.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Správa zjištění funkcí rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM)

Řešení potíží s počítačem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Konfigurace použití serveru Insight umístěním k odesílání dotazů na
důvěryhodnost
Nastavení serveru Private Insight vám umožní směřovat dotazy na intranetový server, pokud jste zakoupili a nainstalovali
produkt Symantec Insight for Private Clouds. Symantec Insight pro soukromé cloudy se zpravidla nainstaluje do sítí,
kterým chybí připojení k internetu. Soukromý server Insight uloží kopii databáze důvěryhodnosti Symantec Insight. Dotazy
na důvěryhodnost Symantec Endpoint Protection vyřiizuje server Insight spíše než server Symnatech Insight.

Soukromý server stáhne data Symantec Insight prostřednictvím šifrovaného, zabezpečeného připojení. Manuálně
můžete aktualizovat data Insight nebo můžete použít nástroje třetí strany a zkontrolovat aktualizace a provést stažení
dat automaticky. Váš způsob aktualizace závisí na vaší síti a typu serveru, na kterém jste spustili Symantec Insight pro
soukromé cloudy.

Když použijete soukromý server Insight, Symantec nepřijímá žádné žádosti nebo dotazy ohledně důvěryhodnosti souboru.

Chcete-li nakonfigurovat stránku pro použití soukromého serveru Insight pro dotazy ohledně důvěryhodnosti
1. V konzoli, na straně Admin vyberte Servery.

2. Vyberte stránku a pod Úkoly vyberte Upravit vlastnosti stránky.

3. Na záložce Soukromý server Instight zkontrolujte, že jste zaškrtli Aktivovat soukromý server Insight.

Rovněž musíte zadat Název, Server URL a číslo Portu.

NOTE

Pokud změníte stávající URL serveru na neplatnou URL, klienti použijí pro soukromý server Insight dříve
platnou URL. Pokud nebyl Server URL nakonfigurován a zadali jste neplatnou URL, klienti použijí výchozí
server Symantec Insight.

Při dalším intervalu vaši klienti začnou používat specifikovaný soukromý server.

Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí v případě každého souboru pomocí serveru
Symantec Insight

Konfigurace skupin klientů na odesílání dotazů na hodnocení a dat na soukromé servery

Konfigurace skupin klientů na odesílání dotazů na hodnocení a dat na soukromé
servery
Dotazy klientů ze skupiny na důvěryhodnost (vyhledávání Insight) můžete přesměrovat na soukromý intranetový server.
Soukromým serverem může být zařízení s aplikací Symantec Endpoint Detection and Response nebo server Symantec
Insight for Private Clouds, které samostatně zakoupíte a nainstalujete ve své síti. 

Pro skupiny jsou k dispozici následující možnosti soukromého serveru:

• Symantec Endpoint Detection and Response
Servery Symantec EDR shromažďují data o zjištění klientů a provádějí forenzní analýzu. Používáte-li server Symantec
EDR, odesílá aplikace Symantec Endpoint Protection všechny dotazy na hodnocení a většinu dat odesílaných klienty
na server Symantec EDR. Server Symantec EDR tyto dotazy a data následně odesílá společnosti Symantec. Server
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Symantec EDR přijímá data ochrany před viry, technologie SONAR a systému IPS, ale nikoli data o hodnocení
souborů. Data o hodnocení odesílá aplikace Symantec Endpoint Protection vždy přímo společnosti Symantec.

• Symantec Insight for Private Clouds
Tato možnost přesměruje dotazy na důvěryhodnost a odesílaná data klientů ve skupině na soukromý server služby
Insight. Soukromý server Insight uloží kopii databáze důvěryhodnosti Symantec Insight. Dotazy na důvěryhodnost
zpracovává soukromý server služby Insight, nikoli server služby Insight společnosti Symantec. Když používáte
soukromý server služby Insight, klienti i nadále odesílají data o zjištěních společnosti Symantec. Soukromý server
služby Insight se obvykle používá ve vnitřní síti, která není připojena k internetu. V takovém případě nemůže
společnost Symantec od klientů přijímat žádná data.

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Konfiguraci soukromých serverů můžete rovněž zkopírovat do dalších skupin klientů.

Chcete-li zajistit rovnoměrné zatížení sítě, můžete určit více soukromých serverů. Můžete také nastavit více skupin
serverů pro převzetí služeb při selhání.

Pokud povolíte server EDR, zobrazí se stav připojení k serveru EDR v uživatelském rozhraní klienta a také v protokolech
a zprávách v konzoli pro správu. . Aby mohl klient Symantec Endpoint Protection komunikovat se serverem EDR, musí
v něm být spuštěna alespoň funkce Ochrana před viry a spywarem.

NOTE

Pokud skupinám povolíte soukromé servery a určený soukromý server nebude k dispozici, nebudou klienti
verze 12.1.5 a starší z těchto skupin moci používat servery společnosti Symantec. Klienti verze 12.1.5 a starší
nemohou používat prioritní seznam a musí u nich být nastaveno používání jednoho serveru.

Nastavení používání soukromého serveru skupinami klientů
1. V konzole přejděte do části Klienti a vyberte skupinu, pro kterou chcete používat soukromý seznam serverů.

2. Na kartě Zásady klepněte na položku Nastavení externí komunikace.

3. Na kartě Soukromý cloud zaškrtněte políčko Povolit soukromým serverům správu mých dat.

4. V závislosti na typu používaného serveru klikněte na přepínač Používat pro vyhledávání a odesílání Insight server
Advanced Threat Protection nebo Používat pro vyhledávání Insight soukromé servery služby Insight.

V prioritním seznamu by neměly být různé typy serverů.

5. Pokud chcete, aby klienti odesílali dotazy na důvěryhodnost, data ochrany před viry a technologie SONAR na servery
společnosti Symantec, zaškrtněte políčko Použít servery společnosti Symantec, pokud jsou soukromé servery
nedostupné.

Data o důvěryhodnosti souborů odesílají klienti vždy společnosti Symantec.
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6. V části Soukromé servery klikněte na položky Přidat > Nový server.

7. V dialogu Přidat soukromý server vyberte protokol a poté jako adresu URL zadejte název hostitele.

8. Zadejte číslo portu serveru.

9. Chcete-li tento server označit jako jeden server pro klienty verze 12.1.5 a starší, zaškrtněte políčko Použít tento
server jako soukromý server služby Insight pro klienty verze 12.1.5 a starší. Klienti verze 12.1.5 a starší
nemohou používat seznam serverů. Je tedy třeba určit, jaký server mají starší verze klienta používat.

10. Chcete-li přidat skupinu s prioritou, klikněte na položky Přidat > Nová skupina.

11. Chcete-li nastavení použít pro další skupiny klientů, klikněte na tlačítko Kopírovat nastavení. Vyberte skupiny a
umístění a klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování virů a spywaru
Podle potřeby můžete upravit nastavení prověřování definovaných správcem (plánovaná prověřování, prověřování na
požádání) prováděných na počítačích se systémem Windows. Zároveň můžete přizpůsobit možnosti funkce Auto-Protect. 

Table 106: Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows

Úloha Popis

Přizpůsobení nastavení funkce
Auto-Protect

Funkci Auto-Protect můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Jedním z nich je úprava
následujícího nastavení:
• Typy souborů prověřovaných funkcí Auto-Protect
• Akce, které funkce Auto-Protect provede, pokud provede zjištění
• Upozornění uživatele na zjištěné hrozby funkcí Auto-Protect
Podle potřeby můžete povolit dialogové okno Výsledky prověřování v rámci prověřování
systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro prověřování e-mailů v počítačích Windows

Přizpůsobení prověřování
definovaných správcem

Podle potřeby můžete přizpůsobit následující typy možností pro plánovaná prověřování a
prověřování na vyžádání.
• Komprimované soubory
• Možnosti optimalizace
• Rozšířené možnosti plánu
• Upozornění uživatele na zjištěné hrozby
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows
Akce prověřování lze rovněž upravit.

Nastavení ochrany ELAM Pokud máte pocit, že rychlé spuštění ochrany před malwarem snižuje výkon vašeho počítače,
můžete funkci ELAM aplikace Symantec Endpoint Protection deaktivovat. Pokud ochrana ELAM
hlásí vysoký počet falešných pozitivních zjištění, může být vhodné přepsat výchozí nastavení
zjišťování.
Správa zjištění funkcí rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM)

Úprava nastavení funkce
Download Insight

Úpravou citlivosti na škodlivé soubory můžete zvýšit nebo snížit počet zjištěných nálezů. Můžete
také upravit akce provedené v případě zjištění a upozornění uživatele na zjištěné hrozby.
Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight

Přizpůsobení akcí prověřování Podle potřeby můžete změnit akce, které aplikace Symantec Endpoint Protection v případě
zjištění provede.
Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Přizpůsobení globálních nastavení
prověřování

Přizpůsobením globálních nastavení prověřování můžete zvýšit nebo snížit zabezpečení vašich
klientských počítačů.
Úprava globálního nastavení prověřování u klientů se systémem Windows
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Úloha Popis

Přizpůsobení dalších možností
ochrany před viry a spywarem

Můžete určit typy rizikových událostí, které budou klienti odesílat do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem
Windows

Table 107: Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Mac

Úloha Popis

Přizpůsobení funkce Auto-
Protect

Nastavení funkce Auto-Protect můžete u klientských počítačů se systémem Mac podle potřeby upravit.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac

Přizpůsobení prověřování
definovaných správcem

Můžete přizpůsobit běžná nastavení, upozornění i prioritu prověřování.
Můžete také povolit upozornění uživatele na zastaralost definicí.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac

Table 108: Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux

Úloha Popis

Přizpůsobení nastavení funkce
Auto-Protect

Funkci Auto-Protect můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Jedním z nich je úprava
následujícího nastavení:
• Typy souborů prověřovaných funkcí Auto-Protect
• Akce, které funkce Auto-Protect provede, pokud provede zjištění

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu
zastaralá.

• Upozornění uživatele na zjištěné hrozby funkcí Auto-Protect
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat dialogové okno Výsledky prověřování v rámci
prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Linux

Přizpůsobení prověřování
definovaných správcem

Podle potřeby můžete přizpůsobit následující typy možností pro plánovaná prověřování a
prověřování na vyžádání.
• Typy souborů a složek
• Komprimované soubory
• Bezpečnostní rizika
• Možnosti plánování
• Akce v případě zjištění

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu
zastaralá.

• Upozornění uživatele

Přizpůsobení akcí prověřování Podle potřeby můžete změnit akce, které aplikace Symantec Endpoint Protection v případě
zjištění provede.
Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Přizpůsobení dalších možností
ochrany před viry a spywarem

Můžete určit typy rizikových událostí, které budou klienti odesílat do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.
Od verze 14.3 RU1 je přizpůsobení různých možností ochrany před viry a spywarem pro klienta
se systémem Linux zastaralé.
Úprava nastavení zpracování protokolů v počítačích se systémem Linux

Správa prověřování v klientských počítačích
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Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem
Mac
Podle potřeby můžete upravit nastavení prověřování definovaných správcem (plánovaná prověřování, prověřování na
požádání) prováděných na počítačích se systémem Mac. Zároveň můžete přizpůsobit možnosti funkce Auto-Protect.

Table 109: Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Mac

Úloha Popis

Přizpůsobení funkce Auto-
Protect

Nastavení funkce Auto-Protect můžete u klientských počítačů se systémem Mac podle potřeby upravit.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac

Přizpůsobení prověřování
definovaných správcem

Můžete přizpůsobit běžná nastavení, upozornění i prioritu prověřování.
Můžete také povolit upozornění uživatele na zastaralost definicí.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac

Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux
Můžete přizpůsobit možnosti pro prověřování definovaná správcem (naplánovaná a vyžádaná prověřování), která se
spustí na počítačích Linux. Zároveň můžete přizpůsobit možnosti funkce Auto-Protect.

Table 110: Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux

Úloha Popis

Přizpůsobení nastavení funkce
Auto-Protect

Funkci Auto-Protect můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Jedním z nich je úprava
následujícího nastavení:
• Typy souborů prověřovaných funkcí Auto-Protect
• Akce, které funkce Auto-Protect provede, pokud provede zjištění

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu
zastaralá.

• Upozornění uživatele na zjištěné hrozby funkcí Auto-Protect
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat dialogové okno Výsledky prověřování v rámci
prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Linux

Přizpůsobení prověřování
definovaných správcem

Podle potřeby můžete přizpůsobit následující typy možností pro plánovaná prověřování a
prověřování na vyžádání.
• Typy souborů a složek
• Komprimované soubory
• Bezpečnostní rizika
• Možnosti plánování
• Akce v případě zjištění

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu
zastaralá.

• Upozornění uživatele

Přizpůsobení akcí prověřování Podle potřeby můžete změnit akce, které aplikace Symantec Endpoint Protection v případě
zjištění provede.
Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede
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Úloha Popis

Přizpůsobení dalších možností
ochrany před viry a spywarem

Můžete určit typy rizikových událostí, které budou klienti odesílat do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.
Od verze 14.3 RU1 je přizpůsobení různých možností ochrany před viry a spywarem pro klienta
se systémem Linux zastaralé.
Úprava nastavení zpracování protokolů v počítačích se systémem Linux

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows
Nastavení funkce Auto-Protect pro klienty Windows můžete přizpůsobit.

Konfigurace funkce Auto-Protect pro klienty Windows
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V části Nastavení systému Windows v části Technologie ochrany klepněte na položku Funkce Auto-Protect
souborového systému.

3. Na kartě Podrobnosti o prověřování ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Povolit funkci Auto-Protect.

WARNING

Pokud zakážete funkci Auto-Protect, funkce Download Insight nemůže fungovat, i když je povolena.

4. V části Prověřování, Typy souborů, vyberte jednu z následujících možností:

• Prověřování všech souborů
Jedná se o výchozí a nejbezpečnější možnost.

• Prověřování pouze vybraných přípon
Zvolením této možnosti lze zlepšit rychlost prověřování, může se však snížit ochrana počítače.

5. V části Další možnosti zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Prověřit bezpečnostní rizika.

6. Klepněte na položku Pokročilé prověřování a sledování, chcete-li změnit možnosti pro akce spouštějící prověřování
Auto-Protect a nastavení prověřování disket funkcí Auto-Protect.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. V části Nastavení sítě můžete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Prověřit soubory ve vzdálených
počítačích povolit nebo zakázat prověřování síťových souborů funkcí Auto-Protect.

Podle výchozího nastavení funkce Auto-Protect prověřuje soubory na vzdáleném počítači pouze v případě jejich
spuštění.

Budete-li chtít zvýšit rychlost prověřování a výkon počítače, síťové prověřování můžete zakázat.

9. Pokud je prověřování souborů ve vzdálených počítačích povoleno, klepněte na položku Nastavení sítě a upravte
možnosti prověřování v síti.

10. V dialogovém okně Nastavení sítě proveďte jakoukoli z následujících akcí:

• Povolte nebo zakažte funkci Auto-Protect pro důvěřování souborům na vzdálených počítačích, které spouští Auto-
Protect.

• Konfigurujte možností síťové mezipaměti pro Auto-Protect prověřování.

11. Klikněte na tlačítko OK.

12. Na kartě Akce nastavte libovolnou možnost.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Při prověřování funkcí Auto-Protect můžete také nastavit možnosti nápravy.
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13. Na kartě Oznámení nastavte libovolnou možnost oznamování.

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

14. Na kartě Upřesnit nastavte jakoukoliv z následujících možností:

• Spuštění a vypnutí
• Znovu načíst možnosti

15. V části Další možnosti klepněte na položku Mezipaměť souborů nebo Trasování rizik.

16. Nakonfigurujte mezipaměť souborů nebo nastavení funkce Trasování rizik a klepněte na tlačítko OK.

17. Jakmile dokončíte konfiguraci této zásady, klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows

Správa prověřování v klientských počítačích

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Mac
Nastavení funkce Auto-Protect můžete u klientských počítačů se systémem Mac podle potřeby upravit.

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty se systémem Mac
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V Nastavení pro Mac v části Technologie ochrany, klikněte na možnost Auto-Protect.

3. V horní části karty Podrobnosti prověřování klepnutím na ikonu zámku zamknete či odemknete všechna nastavení.

4. Vyberte nebo zrušte výběr některé z následujících možností:

• Povolit funkci Auto-Protect
• Automaticky opravit napadené soubory
• Neopravitelné soubory ukládat do karantény
• Prověřovat komprimované soubory

5. V části Obecné informace o prověřování určete soubory, které funkce Auto-Protect prověří.

NOTE

Pokud chcete soubory z prověřování vyjmout, je nutné vybrat možnost Prověřit vše kromě vybraných
složek a následně přidáním zásad výjimek určit, které soubory se mají vyjmout.

Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

6. V části Informace o prověřování vložených disků vyberte nebo zrušte výběr libovolné z dostupných možností.

7. V části Zjišťování podezřelého chování nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit zjišťování podezřelého chování.
Tato možnost je k dispozici od verze 14.3 RU1.

8. Na kartě Oznámení nastavte libovolnou možnost oznámení a potom klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Mac

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

Přizpůsobení Auto-Protect pro klienty Linux
Můžete chtít přizpůsobit nastavení Auto-Protect pro klienty spuštěné na počítačích Linux.
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NOTE
Od verze14.3 RU1 je konfigurace možností na kartě Akce, na kartě Oznámení a na kartě Pokročilé (kroky 9,
10 a 11) pro klienta se systémem Linux zastaralá.

Přizpůsobení Auto-Protect pro klienty Linux
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V Nastavení Linux, v části Technologie ochrany, klikněte na Auto-Protect.

3. Na kartě Podrobnosti o prověřování zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit funkci Auto-Protect.

4. V části Prověřování, Typy souborů, vyberte jednu z následujících možností:

• Prověřování všech souborů
Jedná se o výchozí a nejbezpečnější možnost.

• Prověřování pouze vybraných přípon
Zvolením této možnosti lze zlepšit rychlost prověřování, může se však snížit ochrana počítače.
(Není k dispozici od verze 14.3 RU1)

5. V části Další možnosti zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Prověřit bezpečnostní rizika.

6. Klikněte na Pokročilé prověřování a monitorování a změňte možnosti akcí, které spouští prověřování Auto-Protect a
způsob jak Auto-Protect prověřuje komprimované soubory.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. V části Nastavení sítě můžete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Prověřit soubory ve vzdálených
počítačích povolit nebo zakázat prověřování síťových souborů funkcí Auto-Protect.

Podle výchozího nastavení funkce Auto-Protect prověřuje soubory na vzdáleném počítači pouze v případě jejich
spuštění.

Budete-li chtít zvýšit rychlost prověřování a výkon počítače, síťové prověřování můžete zakázat.

9. Na kartě Akce nastavte libovolnou možnost.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Při prověřování funkcí Auto-Protect můžete také nastavit možnosti nápravy.

10. Na kartě Oznámení nastavte libovolnou možnost oznamování.

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

11. Na záložce Pokročilé zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí Aktivovat mezipaměť.

Nastavte velikost mezipaměti nebo přijměte výchozí.

12. Klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro prověřování e-mailů v počítačích Windows
Funkci Auto-Protect pro prověřování e-mailů v počítačích Windows lze přizpůsobit.

Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro prověřování e-mailů v počítačích se systémem Windows
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V části Nastavení systému Windows vyberte jednu z následujících možností:

• Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook
• Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu*
• Funkce Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes*

* Je k dispozici pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1.

3. Na kartě Podrobnosti o prověřování zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit funkci Auto-Protect pro
internetovou poštu.

4. V části Prověřování, Typy souborů, vyberte jednu z následujících možností:

• Prověřování všech souborů
Jedná se o výchozí a nejbezpečnější možnost.

• Prověřování pouze vybraných přípon
Zvolením této možnosti lze zlepšit rychlost prověřování, může se však snížit ochrana počítače.

5. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Prověřovat soubory uvnitř komprimovaných souborů.

6. Na kartě Akce nastavte libovolnou možnost.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

7. Na kartě Oznámení v části Oznámení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí položky Zobrazit upozornění v infikovaném
počítači. Zprávu lze rovněž upravit.

8. V části E-mailová upozornění můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí těchto možností:

• Vložit upozornění do e-mailové zprávy
• Odeslat e-mail odesílateli
• Odeslat e-mail ostatním

Text zprávy lze upravit a zahrnout upozornění. V případě položky pro funkci Auto-Protect pro internetovou poštu je
třeba zadat poštovní server.

9. Jen pro funkci Auto-Protect pro internetovou poštu: na kartě Rozšířené v části Šifrovaná připojení povolte nebo
zakažte šifrovaná připojení POP3 nebo SMTP.

10. V části Heuristika červů v hromadné poště zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Výstupní heuristika červů.

11. Jakmile dokončíte konfiguraci této zásady, klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se
systémem Windows
U klientů se systémem Windows můžete podle potřeby přizpůsobit plánovaná prověřování nebo prověřování na vyžádání.
Můžete nastavit možnosti prověřování komprimovaných souborů a optimalizovat prověřování počítačů nebo jeho
efektivitu.

Přizpůsobení prověřování definovaného správcem u klientských počítačů se systémem Windows
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. U Nastavení systému Windows klepněte na položku Prověřování definovaná správcem.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• V části Naplánovaná prověřování vytvořte nové plánované prověřování nebo upravte prověřování, které chcete
přizpůsobit.

• V části Prověřování správcem na požádání klikněte na tlačítko Upravit.

4. Na kartě Podrobnosti o prověřování vyberte možnost Rozšířené možnosti prověřování:

• Na kartě Komprimované soubory můžete snížit počet úrovní adresářové struktury při prověřování
komprimovaných souborů. Snížením počtu úrovní můžete zvýšit výkon klientského počítače.

• Na kartě Optimalizace změňte úroveň optimalizace tak, aby došlo k maximálnímu zvýšení výkonu klientského
počítače nebo efektivity prověřování.

Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

5. Na kartě Podrobnosti o prověřování můžete povolit nebo zakázat funkci Vyhledávání Insight pouze pro starší klienty
verze 12.1.x.

Ve verzích aplikace Symantec Endpoint Protection Manager starších než 14 můžete kliknutím na kartu Vyhledávání
Insight změnit libovolná nastavení, čímž upravíte způsob, jakým funkce Vyhledávání Insight bude zacházet se
zjištěnými hodnoceními.

6. V případě plánovaných prověřování můžete na kartě Plán nastavit libovolnou z následujících možností:

• Délka prověřování
Můžete nastavit, po jak dlouhou dobu bude prověřování probíhat až po jeho pozastavení a vyčkání na uvedení
klientského počítače do nečinnosti. Čas spuštění můžete rovněž náhodně vygenerovat.

• Zmeškaná plánovaná prověřování
Můžete určit interval opakování u zmeškaných prověřování.

7. Na kartě Akce můžete změnit akci při zjištění hrozby.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

8. Na kartě Oznámení můžete povolit nebo zakázat oznámení, která se zobrazí, když je v rámci prověřování zjištěna
hrozba.

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

9. Klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows
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Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se
systémem Mac
Podle potřeby můžete plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání přizpůsobit každé zvlášť. Některé možnosti jsou
odlišné.

1. Pokud chcete přizpůsobit plánované prověření, které běží na počítačích Mac, otevřete v konzoli zásady ochrany před
viry a spywarem.

2. U Nastavení systému Mac vyberte položku Prověřování definovaná správcem.

3. V části Naplánovaná prověřování vytvořte nové plánované prověřování nebo upravte prověřování, které chcete
přizpůsobit.

Ručně můžete vytvořit nové prověření nebo můžete vytvořit plánované prověřování pomocí šablony.

4. Na kartě Podrobnosti o prověřování vyberte pod položkou Prověřovat jednotky a složky položky, které chcete
prověřit.

5. Prověřování v době nečinnosti můžete také povolit nebo zakázat. Povolením možnosti zvýšíte výkon počítače,
zakázáním možnosti zvýšíte výkon prověřování.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Upravte podrobnosti prověřování u všech ostatních prověřování, která jsou součástí této zásady.

7. Na kartě Oznámení povolte nebo zakažte zobrazení oznámení o zjištěných hrozbách v rámci prověřování. Nastavení
jsou platná u všech plánovaných prověřování, která jsou součástí této zásady.

8. Na kartě Obecná nastavení nastavte jakoukoliv z následujících možností:

• Možnosti prověřování
• Akce
• Výstrahy

Tyto možnosti jsou platné u všech plánovaných prověřování, která jsou součástí této zásady.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Pokud chcete přizpůsobit prověření na požádání, která běží na počítačích Mac, na stránce Zásady ochrany před viry a
spywarem vyberte v části Nastavení počítače Mac možnost Správcem definovaná prověřování.

11. V části Prověřování správcem na požádání klikněte na tlačítko Upravit.

12. Na kartě Podrobnosti o prověřování vyberte pod položkou Prověřovat jednotky a složky položky, které chcete
prověřit.

Podle potřeby můžete také upravit akce v případě zjištění hrozby v rámci prověřování nebo povolit či zakázat
prověřování komprimovaných souborů.

13. Na kartě Oznámení povolte nebo zakažte zobrazení oznámení o zjištěných hrozbách.

Můžete také upravit obsah zprávy zobrazené v klientovi.

14. Klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Mac

Nastavení plánovaného prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Mac

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

 364



 

Přizpůsobení správcem definovaných prověřování pro klienty spuštěné na
počítačích Linux
Můžete chtít přizpůsobit nastavení naplánovaného nebo vyžádaného prověřování pro klienty spuštěné na počítačích
Linux. Můžete nastavit možnosti prověřování komprimovaných souborů a optimalizovat prověřování počítačů nebo jeho
efektivitu.

Chcete-li přizpůsobit správcem definovaná prověřování pro klienty spuštěné na počítačích Linux
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V Nastavení Linux klikněte na Správcem definovaná prověřování.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• V části Naplánovaná prověřování vytvořte nové plánované prověřování nebo upravte prověřování, které chcete
přizpůsobit.

• V části Prověřování správcem na požádání klikněte na tlačítko Upravit.

4. Na záložce Podrobnosti prověřování zaškrtněte Prověřovat všechny složky nebo specifikujte určité složky, které
chcete prověřovat.

5. Klikněte na Prověřovat všechny soubory nebo Prověřovat pouze vybrané přípony a specifikujte přípony, které
chcete prověřovat.

Od verze 14.3 RU1 není k dispozici možnost Prověřit pouze vybrané přípony.

6. V možnosti Prověřovat soubory v komprimovaných souborech můžete snížit počet úrovní, na nichž chcete
prověřovat komprimované soubory. Snížením počtu úrovní můžete zvýšit výkon klientského počítače.

7. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Prověřit bezpečnostní rizika.

8. V případě plánovaných prověřování můžete na kartě Plán nastavit libovolnou z následujících možností:

• Harmonogram prověřování
Můžete nastavit, jak často se prověřování spouští, zda denně, týdně či měsíčně.

• Zmeškaná plánovaná prověřování
Můžete určit interval opakování u zmeškaných prověřování.

9. Na kartě Akce můžete změnit akci při zjištění hrozby.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.

10. Na kartě Oznámení můžete povolit nebo zakázat oznámení, která se zobrazí, když je v rámci prověřování zjištěna
hrozba.

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

11. Klikněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux

Nastavení plánovaných prověřování, které se spustí na počítačích se systémem Linux

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění provede

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích
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Náhodné spouštění prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače ve virtuálních
prostředích v klientech se systémem Windows
Náhodným spouštěním plánovaných prověřování můžete zvýšit výkon klientských počítačů se systémem Windows. Toto
náhodné spouštění je důležité ve virtuálním prostředí.

Spuštění prověřování můžete naplánovat například na 20:00. Pokud vyberete čtyřhodinový interval, prověřování na
klientských počítačích se zahájí v náhodný čas od 20:00 do 00:00.

Náhodné spouštění prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače ve virtuálním prostředí
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. U Nastavení systému Windows klikněte na položku Prověřování definovaná správcem.

3. Vytvořte nové plánované prověřování nebo upravte jedno ze stávajících.

4. V dialogovém okně Přidání plánovaného prověřování nebo Úprava plánovaného prověřování klepněte na kartu
Naplánovat.

5. V části Plán prověřování zadejte požadovanou četnost spouštění prověřování.

6. V části Délka prověřování zaškrtněte možnost Prověřovat až do a vyberte počet hodin. Počet hodin představuje
časový interval, po který budou prověřování náhodně spouštěna.

7. Ujistěte se, že je povolena možnost Generovat náhodný čas spuštění prověřování v rámci tohoto časového
období (doporučená volba pro virtuální počítače).

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Ujistěte se, že jste zásadu použili u skupiny, jejíž součástí jsou počítače s virtuálními stroji.

Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows

Úprava globálního nastavení prověřování u klientů se systémem Windows
Podle potřeby můžete upravit globální nastavení prověřování na klientských počítačích se systémem Windows. Úpravou
těchto možností můžete zvýšit zabezpečení klientských počítačů.

NOTE

Zvýšením úrovně zabezpečení klientských počítačů úpravou těchto možností může dojít k omezení výkonu
klientského počítače.

Správa prověřování v klientských počítačích

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows

Úprava globálního nastavení prověřování u klientů se systémem Windows
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V části Nastavení systému Windows klikněte na položku Globální možnosti prověřování.

3. Upravte libovolnou z následujících možností:

Insight Funkce Insight umožňuje při prověřování vynechávat soubory, které společnost Symantec
(bezpečnější) nebo komunita (méně bezpečné) považuje za důvěryhodné.

Bloodhound Technologie Bloodhound dokáže rozpoznat vysoké procento neznámých virů izolováním a vyhledáním
logických oblastí souboru. Potom provede analýzu logiky programu, v níž vyhledá chování, které je
vlastní virům. Citlivost zjišťování je možné upravit.
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Heslo pro mapované síťové
jednotky

Určuje, zda budou klienti při prověřování síťových jednotek klientem vyžadovat od uživatelů heslo.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se
systémem Windows
Každá zásada ochrany před viry a spywarem zahrnuje možnosti, které platí pro všechna prověření výskytu virů a spywaru
spouštěná v klientských počítačích se systémem Windows.

Můžete nastavit následující možnosti:

• Můžete určit výchozí adresu URL, kterou produkt Symantec Endpoint Protection používá při opravě bezpečnostního
rizika, které změnilo domovskou stránku prohlížeče.

• Můžete určit možnosti zpracování protokolu rizik.
• Můžete upozornit uživatele při zjištění zastaralých či chybějících definic.
• Můžete vyloučit virtuální obrazy z funkce Auto-Protect či prověřování definovaných správcem.

Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem Windows
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V části Nastavení systému Windows klepněte na možnost Různé.

Určete možnosti v položce Ochrana prohlížeče.

3. Na kartě Zpracování protokolů nastavte možnosti pro filtrování událostí, uchovávání protokolů a slučování protokolů.

4. Na kartě Oznámení nastavte globální oznámení.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows

5. Klikněte na tlačítko OK.

Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

Úprava nastavení zpracování protokolů v počítačích se systémem Linux
Každá zásada ochrany před viry a spywarem obsahuje nastavení zpracování protokolů, která se týkají veškerého
prověřování virů a spywaru spuštěného v počítačích se systémem Linux. 

Od verze 14.3 RU1 je změna nastavení zpracování protokolů pro klienty se systémem Linux zastaralá.

Nastavení zpracování protokolů v počítačích se systémem Linux
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V Nastavení Linux, klikněte na Různé.

3. Na kartě Zpracování protokolů nastavte možnosti pro filtrování událostí, uchovávání protokolů a slučování protokolů.

Prohlížení protokolů

Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight
Pokud chcete snížit počet planých poplachů na klientském počítači, můžete přizpůsobit nastavení funkce Download
Insight. U funkce Download Insight je možné nastavit citlivost na data s hodnocením, která jsou využívána k určení
potenciálně škodlivých souborů. Můžete také upravit oznámení, která zobrazí na klientských počítačích funkce Download
Insight při zjištění.

Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows
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Správa zjištění v rámci funkce Download Insight

Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight
1. V konzole otevřete zásadu ochrany před viry a spywarem a vyberte položku Ochrana stahování.

2. Na kartě Download Insight se ujistěte, že je zaškrtnuta možnost Povolit funkci Download Insight pro zjišťování
potenciálních rizik ve stažených souborech na základě hodnocení souborů.

Pokud je funkce Auto-Protect zakázána, aplikace Download Insight nebude fungovat, i když bude povolena.

3. Pomocí posuvníku citlivosti určování škodlivých souborů nastavte požadovanou úroveň.

Pokud nastavíte vyšší úroveň, funkce Download Insight bude označovat více souborů za škodlivé a méně za soubory
s neprokázanou škodlivostí. Nastavení vyšší úrovně však způsobí zvýšení výskytu falešných poplachů.

4. Zkontrolujte následující možnosti, kde můžete ke kontrole souborů s neprokázanou škodlivostí povolit používání
dalších kritérií:

• Soubory s x a méně uživateli
• Soubory známé uživatelům po dobu x a méně dní

Pokud soubory s neprokázanou škodlivostí tato kritéria splní, označí je funkce Download Insight jako škodlivé.

5. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Automaticky důvěřovat všem souborům staženým z důvěryhodných
webových nebo intranetových stránek.

6. Na kartě Akce v části Nebezpečné soubory vyberte první a druhou akci.

7. V nabídce Neprokázané soubory vyberte požadovanou akci.

8. Na kartě Oznámení můžete určit, zda se má v klientských počítačích zobrazit zpráva, když funkce Download Insight
zjistí soubor.

Můžete také přizpůsobit text upozornění zobrazující se uživateli při povolení souboru, který byl detekován funkcí
Download Insight.

9. Klikněte na tlačítko OK.

Změna akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection v případě zjištění
provede
Můžete nastavit akci nebo akce, které budou provedeny v případě, kdy prověřování zjistí problém. Každé prověřování
nabízí vlastní akce, jako např. Vyčistit, Karanténa, Odstranit nebo Ponechat (pouze protokol).

U klientských počítačů se systémem Windows a Linux je možné u každé kategorie zjištění nastavit první akci a zároveň
i druhou akci pro případ, že první akce není možná.

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.

Ve výchozí konfiguraci se aplikace Symantec Endpoint Protection nejdříve pokusí virem infikovaný soubor
vyčistit. Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection nemůže soubor vyčistit, budou provedeny následující
akce:

• Přesunutí souboru do karantény v infikovaném počítači a zablokování přístupu k němu.
• Zaprotokoluje událost.

Aplikace Symantec Endpoint Protection přesune podle výchozího nastavení do karantény všechny soubory, které jsou
bezpečnostním rizikem infikovány.

Pokud jako akci nastavíte pouze protokolování a uživatel infikovaný soubor vytvoří nebo uloží, aplikace Symantec
Endpoint Protection tento soubor podle výchozího nastavení odstraní.
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V počítači se systémem Windows můžete také nastavit nápravné akce v rámci prověřování systému souborů
definovaného správcem, na vyžádání a prověřování funkcí Auto-Protect.

Akce můžete uzamknout, aby uživatelé nemohli měnit akce na klientských počítačích, které tuto zásadu používají.

WARNING

V případě bezpečnostních rizik používejte akci odstranění opatrně. Odstranění bezpečnostních rizik může vést
k tomu, že některé aplikace přestanou fungovat. Pokud nastavíte, aby klient soubory ovlivněné bezpečnostním
rizikem odstranil, tyto soubory nelze obnovit.

Chcete-li soubory ovlivněné bezpečnostním rizikem zálohovat, použijte akci Karanténa.

1. Možnost 1: Chcete-li změnit akci, kterou provede aplikace Symantec Endpoint Protection při zjišťování v klientech
pro systém Windows nebo Linux, v zásadách ochrany proti virům a spywaru v Nastavení systému Windows nebo
Nastavení systému Linux, vyberte prověření (jakékoli prověření s automatickou ochranou, prověření správce nebo
prověření na vyžádání).

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.

2. Na kartě Akce v části Zjištění vyberte typ malwaru nebo bezpečnostního rizika.

Ve výchozím nastavení je každá dílčí kategorie automaticky nakonfigurována tak, aby použila akce, které jsou
nastaveny pro celou kategorii.

NOTE

V klientech se systémem Windows se kategorie průběžně mění v reakci na informace, které společnost
Symantec o rizicích získává.

3. Chcete-li konfigurovat akce jen pro podkategorii, proveďte jednu z těchto akcí:

• Zaškrtněte políčko Potlačit akce konfigurované pro malware a potom nastavte akce pro danou podkategorii.
NOTE

V rámci kategorie může existovat jediná podkategorie podle toho, jak společnost Symantec aktuálně
klasifikuje rizika. Například v rámci kategorie Malware může existovat samostatná podkategorie nazvaná
Viry.

• Zaškrtněte políčko Potlačit akce konfigurované pro bezpečnostní rizika a potom nastavte akce pro danou
podkategorii.

4. V části Akce pro vyberte první a druhou akci, kterou má klientský software provést při zjištění této kategorie virů nebo
bezpečnostních rizik.

V případě bezpečnostních rizik používejte akci odstranění opatrně. Odstranění bezpečnostních rizik může vést k tomu,
že některé aplikace přestanou fungovat.

5. Tyto kroky opakujte u každé kategorie, pro kterou chcete nastavit akce (viry a bezpečnostní rizika).

6. Po dokončení konfigurace této zásady klepněte na tlačítko OK.

7. Možnost 2: Chcete-li změnit akci, kterou provede aplikace Symantec Endpoint Protection při zjišťování v klientech pro
systém Mac, vyberte v Nastavení systému Mac možnost Prověřování definovaná správcem.

8. Proveďte jednu z následujících akcí:

• U plánovaných prověřování vyberte kartu Běžná nastavení.
• U prověřování na vyžádání klepněte na kartě Prověřování v části Prověřování správcem na požádání na

položku Upravit.
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9. V části Akce zaškrtněte jednu z následujících možností:

• Automaticky opravit napadené soubory
• Neopravitelné soubory ukládat do karantény

10. U prověřování na vyžádání klepněte na tlačítko OK.

11. Po dokončení konfigurace této zásady klepněte na tlačítko OK.

Kontrola akcí prověřování a opakované prověření označených počítačů

Odstranění virů a bezpečnostních rizik

Povolí uživatelům zobrazit průběh prověřování a interakci s prověřováním na
počítačích Windows.
Můžete konfigurovat zda se na klientských počítačích Windows zobrazí průběh prověřování. Pokud zobrazování
dialogového okna v klientských počítačích povolíte, mohou uživatelé prověřování definovaná správcem vždy pozastavit
nebo odložit.

Pokud uživatelům umožníte sledovat průběh prověřování, na hlavních stránkách rozhraní klientů se zobrazí průběh
aktuálně probíhajícího prověřování. Zobrazí se také odkaz na následující naplánované prověřování.

Pokud uživatelům umožníte sledovat průběh prověřování, na hlavních stránkách rozhraní klientů se zobrazí tyto
možnosti:

• Po spuštění prověřování se zobrazí odkaz se zprávou Probíhá prověřování.
Uživatel může klepnutím na odkaz zobrazit průběh prověřování.

• Zobrazí se také odkaz na následující naplánované prověřování.

Můžete uživatelům povolit úplné zastavení prověřování. Můžete rovněž konfigurovat možnosti pozastavení či odložení
prověřování.

Je možné uživateli dovolit provádět tyto akce prověřování:

Pozastavit Jestliže uživatel pozastaví prověřování, dialogové okno Výsledky prověřování zůstane otevřeno a vyčká, zda
bude uživatel pokračovat v prověřování, nebo je ukončí. Při vypnutí počítače pozastavené prověřování nebude
pokračovat.

Odložit Uživatel má při odkládání plánovaného prověřování možnost odložit je o jednu nebo o tři hodiny. Počet odložení lze
nastavit. Jestliže je prověřování odloženo, dialogové okno Výsledky prověřování se zavře a objeví se opět, jakmile
skončí doba odložení a prověřování se obnoví.

Zastavit Když uživatel prověřování zastaví, prověřování je obvykle okamžitě ukončeno. Pokud uživatel zastaví prověřování,
když klientský software prověřuje komprimovaný soubor, nedojde k okamžitému zastavení prověřování. V takovém
případě se prověřování zastaví ihned po prověření komprimovaného souboru. Zastavené prověřování se již znovu
nespustí.

Pozastavené prověřování se automaticky spustí znovu po uplynutí určeného časového intervalu.

NOTE

Uživatelé mohou analýzu Power Eraser zastavit, ale nemohou ji pozastavit.

Další informace o volbách použitých v postupu získáte po kliknutí na tlačítko Nápověda.

Povolí uživatelům zobrazit průběh prověřování a interakci s prověřováním na počítačích Windows.
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1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. U Nastavení systému Windows klikněte na položku Prověřování definovaná správcem.

3. Na kartě Rozšířené v části Možnosti průběhu prověřování vyberte možnost Zobrazit průběh prověřování nebo
Zobrazit průběh prověřování při zjištění rizika.

4. Chcete-li automaticky zavírat ukazatel průběhu prověřování poté, co je prověřování dokončeno, zaškrtněte políčko Po
skončení zavřít okno průběhu prověřování.

5. Zaškrtněte políčko Povolit uživateli zastavit prověřování.

6. Klepněte na tlačítko Možnosti pozastavení.

7. V dialogovém okně Možnosti pozastavení prověřování proveďte následující kroky:

• Chcete-li omezit dobu, po kterou může uživatel pozastavit prověřování, zaškrtněte políčko Omezit čas, po který
může být prověřování pozastaveno a zadejte dobu v minutách. Možný rozsah je 3 až 180.

• Chcete-li omezit počet možných pozastavení (nebo odložení) prověřování uživatelem, zadejte v poli Maximální
počet příležitostí k odložení číslo v rozmezí 1 až 8.

• Standardně může uživatel oddálit prověřování na dobu jedné hodiny. Chcete-li tuto hodnotu změnit na tři hodiny,
zaškrtněte možnost Povolit uživatelům odložení prověřování o 3 hodiny.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Správa prověřování v klientských počítačích

Konfigurace oznámení služby Centrum zabezpečení systému Windows, aby
fungovala s klienty Symantec Endpoint Protection
Ke konfiguraci nastavení služby Centrum zabezpečení systému Windows na klientských počítačích se systémem
Windows XP Service Pack 3 lze použít zásadu ochrany před viry a spywarem. 

Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Windows

NOTE

Všechny možnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows lze konfigurovat pouze pro klientské
počítače se systémem Windows XP SP3. V systému Windows Vista, Windows 7 a novějším lze konfigurovat
pouze možnost Zobrazit zprávu Střediska zabezpečení systému Windows, pokud jsou definice zastaralé.

 371



 

Table 111: Možnosti pro konfiguraci spolupráce Centra zabezpečení Windows s klientem

Možnost Popis Vhodné použití

Deaktivovat Středisko
zabezpečení systému
Windows

Umožňuje trvale nebo dočasně zakázat Centrum
zabezpečení Windows na klientských počítačích.
Dostupné možnosti:
• Nikdy. Centrum zabezpečení Windows je na

klientském počítači vždy povoleno.
• Jednou. Centrum zabezpečení systému

Windows se zakáže pouze jednou. Pokud ho
uživatel povolí, nezakáže se znovu.

• Vždy. Centrum zabezpečení Windows se na
klientském počítači zakáže trvale. Pokud ho
uživatel povolí, okamžitě se zakáže znovu.

• Obnovit. Centrum zabezpečení Windows se
povolí, pokud jej předtím zásada ochrany před
viry a spywarem zakázala.

Centrum zabezpečení Windows zakažte trvale,
pokud nechcete, aby uživatelé klientů dostávali
bezpečnostní výstrahy, které poskytuje. Uživatelé
klientů mohou stále dostávat výstrahy aplikace
Symantec Endpoint Protection.
Centrum zabezpečení Windows povolte trvale,
pokud chcete, aby uživatelé klientů dostávali
bezpečnostní výstrahy, které poskytuje. Ve Středisku
zabezpečení systému Windows můžete konfigurovat
zobrazování výstrah klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection.

Zobrazit výstrahy
antivirové aplikace ve
Středisku zabezpečení
systému Windows

Umožňuje nastavit, aby se antivirové výstrahy
z klienta Symantec Endpoint Protection zobrazovaly
v oznamovací oblasti Windows.

Povolte toto nastavení, pokud chcete, aby uživatelé
dostávali výstrahy produktu Symantec Endpoint
Protection spolu s dalšími bezpečnostními
výstrahami do oznamovací oblasti Windows na
svých počítačích.

Zobrazit zprávu
Střediska zabezpečení
systému Windows,
pokud jsou definice
zastaralé

Umožňuje nastavit počet dní, po jejichž uplynutí
bude Centrum zabezpečení Windows považovat
definice za zastaralé. Podle výchozího nastavení
odesílá Centrum zabezpečení Windows tuto zprávu
po 30 dnech.

Nastavte tuto možnost, pokud chcete, aby Centrum
zabezpečení Windows oznamovalo uživatelům
klientů zastaralost definic častěji, než je výchozí čas
(30 dnů).

Note: Produkt Symantec Endpoint Protection
v klientských počítačích každých 15 minut
porovnává dobu zastarání, data definic a aktuální
datum. V běžném provozu není Středisku
zabezpečení systému Windows ohlášeno zastarání,
protože se definice většinou automaticky aktualizují.
Pokud definice aktualizujete ručně, pravděpodobně
budete muset počkat až 15 minut, než se ve
Středisku zabezpečení systému Windows zobrazí
přesný stav.

Konfigurace služby Centrum zabezpečení systému Windows, aby fungovala s klienty Symantec Endpoint Protection
1. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.

2. V části Nastavení systému Windows klepněte na možnost Různé.

3. Na kartě Různé zadejte možnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Odeslání telemetrie aplikace Symantec Endpoint Protection pro
zlepšení zabezpečení
Úvodní informace

Účel

Povolení shromažďování telemetrických dat
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Nejčastější dotazy – jaké problémy telemetrie řeší?

Výkon, změna velikosti a nasazení

Úvodní informace

Při telemetrii (označovaná též jako odesílání dat nebo shromažďování dat) se shromažďují informace za účelem zvýšení
zabezpečení sítě a usnadnění používání produktu. Při telemetrii jsou obecně shromažďovány následující typy informací:

• Prostředí systému, včetně podrobností o hardwaru a softwaru
• Chyby produktu a související události
• Efektivita konfigurace produktu

Shromážděná data se odesílají společnosti Symantec.

NOTE

Data shromažďovaná telemetrií společnosti Symantec mohou obsahovat anonymní prvky, které nejsou přímo
identifikovatelné. Společnost Symantec nepotřebuje ani se nesnaží použít telemetrická data k identifikaci
jakéhokoli jednotlivého uživatele.

Účel

Společnost Symantec tyto informace využívá k analýze a zlepšení produktu.

• Telemetrii využívá podpora Symantec.
• Společnost Symantec může díky telemetrii získat informace o rozšíření hrozeb a využívá ji v programu Risk Insight.

Povolení shromažďování telemetrických dat

Společnost Symantec shromažďuje telemetrická data ze serveru pro správu i z klienta aplikace Symantec Endpoint
Protection.

Může se stát, že bude třeba odesílání telemetrických dat zakázat kvůli problémům s šířkou pásma sítě nebo omezení dat
odesílaných z klientů. Pomocí protokolu aktivity klienta můžete zobrazit informace o odesílaných datech a sledovat využití
šířky pásma.

Povolení nebo zakázání shromažďování telemetrických dat serveru pro správu
1. Povolte nebo zakažte možnost Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených

informací ochrany před hrozbami pro shromažďování dat serveru.

• V konzoli pro správu přejděte k položce Správce > Servery > Místní umístění > Vlastnosti umístění >
Shromažďování dat a změňte možnost.

NOTE

Během instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager můžete také změnit možnost
shromažďování dat serveru.

Povolení nebo zakázání odesílání telemetrických dat z klientů
2. Povolte nebo zakažte možnost Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených

informací ochrany před hrozbami pro odesílání dat z klientů. Můžete změnit možnost na úrovni skupiny v konzoli
pro správu nebo u jednoho klienta v uživatelském rozhraní klienta.

• V konzoli pro správu přejděte na kartu Klienti > Zásady. V podokně Nastavení vyberte možnost Nastavení
externí komunikace > Odeslané informace.

• V uživatelském rozhraní klienta přejděte na možnost Změnit nastavení > Správa klienta > Konfigurace
nastavení > Odeslané informace.
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Každý klient v rámci podniku patří do určité skupiny. Každá skupina má vlastní zásady. V některých případech přebírá
skupina zásady nadřazené skupiny. Nastavení odesílání dat z klientů je platné na úrovni skupiny. Je tedy potřeba jej
nastavit pro všechny skupiny, u kterých jej chcete použít.

NOTE

Pokud odesílání dat zakážete a nastavení uzamknete, uživatelé nebudou moci v klientech toto odesílání
nastavit. Pokud tuto možnost povolíte, vyberete typy odesílaných dat a nastavení uzamknete, uživatelé nebudou
moci odesílání zakázat. Pokud nastavení neuzamknete, uživatelé budou moci konfiguraci změnit, včetně typů
odesílaných dat v části Více možností.

Společnost Symantec doporučuje odesílání informací o hrozbách zapnout, aby mohla poskytovat maximální ochranu před
hrozbami.

Časté otázky

Jaké typy informací aplikace Symantec Endpoint Protection shromažďuje?

Ochrana osobních údajů a ochrana dat

V následující tabulce je popsán typ informací shromažďovaných aplikací Symantec Endpoint Protection.
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Table 112: Podrobnosti o typech informací shromažďovaných aplikací Symantec Endpoint Protection

Typ Další podrobnosti

Konfigurace softwaru, podrobnosti
o produktu a stav instalace

Zahrnuje informace o zásadách ochrany před viry a spywarem:
• Nastavení technologie Bloodhound

Uvádí, zda je technologie Bloodhound povolena nebo zakázána a zda je nastavena
automatická nebo agresivní úroveň. (Zásady ochrany před viry a spywarem > Globální
možnosti prověřování)

• Nastavení funkce Download Insight
Uvádí, zda je funkce Download Insight povolena nebo zakázána a jaká jsou její nastavení,
včetně úrovně citlivosti a mezní hodnoty rozšíření. (Zásady ochrany před viry a spywarem >
Ochrana stahování)

• Nastavení funkce Auto-Protect
Uvádí, jakým způsobem je přepsáno nastavení konfigurace pro malware a bezpečnostní
rizika. (Zásady ochrany před viry a spywarem > Auto-Protect)

Obsahuje informace o 20 skupinách s nejvyšším počtem klientů. U každé skupiny je vybráno
primární umístění (obvykle se jedná o výchozí umístění) pro odesílání informací.
Obvykle se jedná o následující informace:
• Režim klienta: Uvádí, zda je u klienta aktivováno ovládání serveru, klientské řízení či

kombinovaný režim, případně informuje, že nebyla nalezena žádná data.
• Režim push/pull: Uvádí, zda klient automaticky přijímá zásady ze serveru nebo o ně žádá.
• Stav zjišťování aplikací (zapnuto nebo vypnuto)
• Interval prezenčního signálu v minutách
• Stav odesílání kritických událostí (zapnuto nebo vypnuto)
• Stav náhodného stahování (zapnuto nebo vypnuto); doba pro náhodné stahování v minutách
• Informace, zda klient používá naposledy použitá nastavení skupiny nebo naposledy použitý

režim skupiny.
• Informace, zda klient odesílá data o zjištěních a jakých typů zjištění se týkají (například zjištění

ochrany před viry, hodnocení souborů nebo technologie SONAR).
• Stav povolení integrity hostitele
• Počet domén
• Přibližný počet skupin ve všech doménách, například <1500. Pokud je počet vyšší než 3000,

odešle se hodnota >/= 3000.
• Maximální hloubka skupiny ve všech doménách
• Celkový počet klientů
• Počet klientů v počítačovém režimu
• Počet klientů v uživatelském režimu
• Počet klientů ve skupinách organizační jednotky

Stav licence, informace o nároku
na licenci, ID licence a využití
licence

Není k dispozici.

Název a typ zařízení, verze
operačního systému, jazyk,
poloha, typ a verze prohlížeče,
adresa IP a ID

Není k dispozici.

Hardware a software zařízení a
inventář aplikací

Serverová databáze odesílá souhrnné informace o hardwaru klientů. Jedná se například o
informace o procesoru, paměti RAM a volném místě na disku, na kterém je nainstalována
aplikace Symantec Endpoint Protection.
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Typ Další podrobnosti

Konfigurace přístupu k aplikacím
a databázím, požadavky zásad,
stav dodržování zásad a protokoly
výjimek aplikací a selhání
pracovního postupu

Zahrnuje počet pravidel pro záznamy protokolu správy systému. V případě následujících protokolů
odesílá i počet záznamů protokolu a informaci o počtu dní do vypršení záznamů:
• Protokol správy systému
• Protokol aktivity klienta a serveru
• Protokol auditu
• Protokol činnosti serveru systému
Zahrnuje jakékoli události selhání replikace serveru, jako je chyba replikace nebo nesouhlasící
verze databáze.

Informace související s možnými
hrozbami jako například: události
zabezpečení, adresa IP, ID
uživatele, cesta, informace
o zařízení, jako je název a stav
zařízení, stažené soubory, akce se
soubory

Není k dispozici.

Informace o hodnocení souborů
a aplikací, včetně stahování
souborů, akcí, zprostředkovávání
informací o zařízení a odesílání
malwaru

Data o hodnocení souborů jsou informace o souborech zjištěných na základě hodnocení
jejich důvěryhodnosti.
• Odeslaná data o těchto souborech jsou zařazována do databáze hodnocení Symantec Insight,

která pomáhá chránit počítače před novými a vznikajícími riziky.
Informace zahrnují hodnotu hash souboru, hodnotu hash adresy IP klienta, adresu IP, z níž byl
soubor stažen, velikost souboru a hodnocení důvěryhodnosti souboru.

Protokoly výjimek aplikací a
selhání pracovního postupu

Není k dispozici.

Osobní údaje poskytnuté
během konfigurace služby nebo
jakéhokoli následného volání
služby

Není k dispozici.

Informace o licenci, jako například
údaje o názvu, verzi, jazyku a
oprávnění k licenci

Není k dispozici.

Použití technologií ochrany
obsažených v aplikaci SEP

Obsahuje informace o 20 skupinách s nejvyšším počtem klientů. U každé skupiny je vybráno
primární umístění (obvykle se jedná o výchozí umístění) pro odesílání informací.
Informace zahrnují:
• Počet klientů, u kterých je povolena nebo zakázána určitá technologie ochrany
• Počet a typ (například Karanténa, Pouze protokol, Vyčistit atd.) první a druhé akce pro

detekci technologiemi ochrany, které jsou povoleny.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odesílá informace o počtu sdílených zásad
všech typů, které jsou uloženy v databázi. Hodnota odpovídá součtu výchozích a vlastních zásad.
Informace zahrnují:
• Počet domén
• Počet sdílených zásad následujících typů:

– Zásady ochrany před viry a spywarem
– Zásady brány firewall
– Zásady prevence narušení
– Zásady řízení aplikací a zařízení
– Zásady aktualizace LiveUpdate
– Zásady integrity hostitele

• Počet vlastních signatur prevence narušení
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Typ Další podrobnosti

Informace popisující konfiguraci
aplikace SEP, jako například
informace o operačním systému,
konfigurace hardwaru a softwaru
serveru, název procesoru, velikost
paměti, verze softwaru a funkce
nainstalovaných balíčků

Zahrnuje informace o serveru jako například:
• Počet partnerů pro replikaci
• Povolení či zakázání replikace dat protokolu
• Povolení či zakázání replikace dat obsahu
Zahrnuje informace o typu operačního systému Linux a verzi jádra a také o počtu klientů s touto
konfigurací.
Zahrnuje souhrnné informace o provozním stavu klientů aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager z databáze aplikace Symantec Endpoint Protection včetně následujících informací:
• Celkový počet klientů
• Počet klientů menší velikosti
• Počet klientů standardní velikosti
• Počet klientů s povoleným filtrem EWF
• Počet klientů s povoleným filtrem FBWF
• Počet klientů s povoleným filtrem UWF
• Počet klientů hypervisoru Microsoft
• Počet klientů hypervisoru VMware
• Počet klientů hypervisoru Citrix
• Počet klientů neznámého hypervisoru
Odesílá přibližný počet revizí aktualizace LiveUpdate, například <30.

Informace o potenciálních
bezpečnostních rizicích,
přenosných spustitelných
souborech a souborech se
spustitelným obsahem, které jsou
identifikovány jako malware a
které mohou obsahovat osobní
údaje, včetně informací o akcích
provedených těmito soubory
v době instalace

• Zjištění ochrany před viry (pouze systém Windows a Mac)
Informace o zjištěných hrozbách v rámci prověřování proti výskytu virů a spywaru. Informace
odesílané klientem zahrnují hodnotu hash souboru, hodnotu hash adresy IP klienta, signatury
ochrany před viry, adresu URL, z níž byl útok veden, a podobně.

• Zjištění pokročilé heuristiky ochrany před viry (pouze systém Windows)
Informace o možných hrozbách, které odhalila technologie Bloodhound nebo jiné prověřování
výskytu virů a spywaru za pomoci heuristické analýzy. Tato zjišťování probíhají na pozadí a
nezobrazují se v protokolu rizik. Informace o těchto zjištěných hrozbách slouží ke statistické
analýze.

• Zjišťování funkcí SONAR (pouze systém Windows)
Informace o hrozbách zjištěných v rámci prověřování funkcí SONAR, jako jsou například
zjištění vysokého/nízkého rizika, změny v systému a podezřelé chování důvěryhodných
aplikací.

Zahrnuje rovněž data o procesech jako například:
• Zjišťování pomocí heuristické analýzy funkce SONAR probíhá na pozadí a nezobrazuje se

v protokolu rizik. Tato informace slouží k vytvoření statistiky. Informace odesílané klientem
obvykle zahrnují podrobnosti o zjištěné hrozbě, jako například:
– Skryté procesy
– Procesy s malými nároky
– Zaznamenávání stisknutých kláves nebo obrazovky
– Zakázání bezpečnostních produktů
– Datum a čas zjištění
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Typ Další podrobnosti

Informace související se síťovou
aktivitou, včetně adres URL,
ke kterým byl získán přístup, a
souhrnných informací o síťových
připojeních (například název
hostitele, adresy IP a statistické
informace o síťovém připojení)

Zahrnuje následující informace:
• Události zjišťování v síti (pouze systém Windows a Mac)

Informace o zjištěních modulu systému IPS (prevence narušení). Informace odesílané
klientem zahrnují hodnotu hash adresy IP klienta, adresu URL, z níž byl veden útok, čas
zjištění, adresu IP útočníka, signaturu IPS a podobně.

• Události zjišťování v prohlížeči (pouze systém Windows)
Všechny adresy URL, který byly zadány do adresního řádku prohlížeče, na které uživatel klikl
nebo se kterými bylo navázáno připojení za účelem stahování
Klienti rovněž odesílají metadata, která obsahují následující informace:
– Veškerá síťová připojení, včetně adres IP, čísel portů, názvů hostitelů, aplikací iniciujících

připojení, protokolů, doby připojení a počtu bajtů přenesených v rámci připojení
– Veškerá aktivita přenosu souborů mezi zařízeními, včetně identifikačních údajů zařízení,

doby přenosu, protokolu, atributů souboru (typ, název, cesta, velikost) a hodnoty SHA-256
obsahu.

Informace o stavu instalace
a používání aplikace SEP, jejichž
součástí mohou být osobní údaje,
a to pouze v případě, že dané
informace tvoří název souboru
nebo složky v aplikaci SEP v době
instalace nebo chyby, a které
poskytují společnosti Symantec
informace, zda instalace aplikace
SEP proběhla úspěšně nebo zda
došlo k chybě

Není k dispozici.

Anonymní obecné a statistické
informace a informace o stavu

Není k dispozici.

Jak lze poznat, že klienti aplikace Symantec Endpoint Protection odesílají telemetrická data?

Události odesílání dat jsou uvedeny v protokolu aktivity klienta. Pokud protokol neobsahuje události odesílání dat
z poslední doby, zkontrolujte následující:

• Přesvědčte se, že je povoleno odesílání dat z klientů.
• Pokud používáte proxy server, zkontrolujte výjimky serveru proxy. Viz část Mohu určit server proxy pro odesílání dat

z klientů?
• Zkontrolujte připojení k serverům společnosti Symantec. Další informace viz článek databáze znalostí: https://

support.symantec.com/en_US/article.TECH163042.html.
• Zkontrolujte, že je ve všech klientech nainstalován aktuální obsah aktualizace LiveUpdate.

Aplikace Symantec Endpoint Protection využívá soubor SCD (Submission Control Data). Společnost Symantec
publikuje soubor SCD a zahrnuje jej do balíčku aktualizace LiveUpdate. Každý z produktů společnosti Symantec má
vlastní soubor SCD. Soubor SCD ovládá následující nastavení:
– počet odeslání jedním klientem za den,
– dobu čekání před pokusem klienta o nové odeslání,
– počet opakování nezdařených odeslání,
– adresu IP serveru střediska Symantec Security Response, na kterou jsou informace odesílány.

Pokud je soubor SCD zastaralý, klienti přestanou informace odesílat. Společnost Symantec považuje soubor SCD za
zastaralý, jestliže klientské počítače nestáhly obsah aktualizace LiveUpdate po dobu 7 dnů. Klient přestane odesílat data
po 14 dnech.
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Pokud klient přeruší přenos odesílání, klientský software neshromažďuje informace pro pozdější odeslání. Když klient
začne informace opět odesílat, jsou odeslány pouze informace o událostech, ke kterým došlo po obnovení odesílání.

Je možné odesílání telemetrických dat zrušit?

Ano, odesílání lze zrušit. Možnosti shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů je možné upravit v uživatelském
rozhraní klienta a serveru. Společnost Symantec však v zájmu zvýšení zabezpečení sítě doporučuje, abyste povolili
odesílání telemetrických dat v maximálním možném rozsahu.

Výkon, změna velikosti a nasazení

Jaké jsou nároky telemetrie na šířku pásma?

Aplikace Symantec Endpoint Protection reguluje data odesílaná klientským počítačem, aby minimalizovala dopad na síť.
Aplikace Symantec Endpoint Protection reguluje odesílaná data následujícími způsoby:

• Klientské počítače posílají vzorky, jen když je počítač nečinný. Předložení dat ve chvíli nečinnosti pomáhá vyrovnávat
provoz v rámci sítě.

• Klientské počítače posílají pouze vzorky pro jedinečné soubory. Pokud Symantec již soubor prohlédl, klientský počítač
data neodešle.

NOTE

Velikost odesílaných dat je velmi malá. Například velikost odesílaných dat ochrany před viry obvykle
nepřesahuje 4 kB a odesílaná data systému IPS mají velikost okolo 32 kB.

Mohu určit proxy server pro odesílání dat z klientů?

Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete nakonfigurovat tak, aby k odesílání dat a další externí
komunikaci klientů pro systém Windows používala proxy server. Pokud klientské počítače používají proxy server
s ověřováním, může být nutné v konfiguraci serveru proxy nastavit výjimky pro adresy URL společnosti Symantec.
Výjimky umožní klientským počítačům komunikovat se službou Symantec Insight a jinými důležitými servery společnosti
Symantec.

Další informace o proxy serveru viz:

Určení serveru proxy pro odesílání dat z klientů a jinou externí komunikaci

Další informace o výjimkách pro adresy URL společnosti Symantec viz:

https://support.symantec.com/en_US/article.TECH162286.html

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich
důležitosti pro zabezpečení sítě
Ve výchozím nastavení odesílají klienti aplikace Symantec Endpoint Protection a samotná aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager společnosti Symantec některé typy anonymních informací. Klienti mohou také společnosti Symantec
odeslat neanonymní data, aby jim byla poskytnuta vlastní analýza. Můžete určit, zda mají klienti nebo aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager odesílat informace či nikoli.

Data serveru i odesílání dat z klientů mají zásadní význam pro zlepšení zabezpečení sítě.

Co je shromažďování dat serveru?

Co je anonymní odesílání dat z klientů?

Co je neanonymní odesílání dat z klientů?

Záležitosti týkající se ochrany osobních údajů

Záležitosti týkající se využití šířky pásma

Co je shromažďování dat serveru?

 379

https://support.symantec.com/en_US/article.TECH162286.html


 

Data serveru jsou součástí informací, které společnosti Symantec pomáhají stanovit a zlepšit účinnost technologií
zjišťování.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odesílá společnosti Symantec následující typy anonymních
informací:

• Informace o licencích, které obsahují data týkající se názvu, verze, jazyka a nároku na licence.
• Používání funkcí ochrany aplikace Symantec Endpoint Protection
• Informace o konfiguraci aplikace Symantec Endpoint Protection. Tyto informace obsahují informace o operačním

systému, konfiguraci hardwaru a softwaru serveru, velikosti procesoru, množství paměti a verzi softwaru a funkcích
instalovaných balíčků.

Nastavení odesílání dat na server lze změnit během instalace, případně lze nastavení změnit na kartě Vlastnosti
umístění > Shromažďování dat na serveru v konzoli.

NOTE

Společnost Symantec doporučuje vždy ponechat shromažďování dat serveru povolené.

Co je anonymní odesílání dat z klientů?

Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection automaticky odesílají středisku Symantec Security Response anonymní
informace o zjištěných položkách, síti a konfiguraci. Společnost Symantec používá tyto anonymní informace k vyřešení
nových a měnících se hrozeb a také ke zlepšení výkonu produktů. Anonymní data nelze přímo spojit s konkrétním
uživatelem.

Informace o zjištěných položkách, které klienti odesílají, obsahují informace o položkách zjištěných ochranou před viry,
prevenci narušení, funkci SONAR a zjištění hodnocení souborů.

NOTE

Data odesílaná z klientů systému Mac neobsahují odesílaná data funkce SONAR nebo hodnocení souborů.
Klienti pro systém Linux nepodporují odesílání dat z klientů.

Anonymní informace, které klienti odešlou společnosti Symantec, vám poskytnou tyto výhody:

• zvýšení zabezpečení sítě,
• optimalizace výkonu produktu.

V některých případech se však můžete rozhodnout, že chcete klientům zakázat odesílání některých informací. Například
podnikové zásady mohou zabránit klientských počítačům v odesílání jakýchkoli síťových informací mimo podnik. Místo
zakázání odesílání všech typů informací z klientů je vhodnější zakázat jeden typ odesílání informací, například odesílání
informací o síti.

NOTE

Společnost Symantec doporučuje ponechat odesílání informací z klientů vždy povolené. Zakázání odesílání
informací může narušit rychlejší vyřešení zjištění falešného poplachu v aplikacích, které jsou používány
výhradně ve vaší organizaci. Bez informací o výskytu malwaru ve vaší organizaci může reakce produktu a
společnosti Symantec na hrozby trvat delší dobu.

Správa anonymních a neanonymních dat odesílaných z klientů do společnosti Symantec

Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí v případě každého souboru pomocí serveru
Symantec Insight

Co je neanonymní odesílání dat z klientů?

Můžete se rozhodnout, že společnosti Symantec odešlete neanonymní informace z klientů. Tento typ informací umožňuje
získat přehled o problémech se zabezpečením, který společnosti Symantec pomůže doporučit řešení na míru.
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• Tuto možnost je vhodné vybrat, pouze pokud vaše firma využívá program dodávaný společností Symantec s možností
vlastní analýzy.

• Ve výchozím nastavení není možnost povolena.

Správa anonymních a neanonymních dat odesílaných z klientů do společnosti Symantec

Záležitosti týkající se ochrany osobních údajů

Společnost Symantec maximálně usiluje o to, aby data odesílaná z klientů zůstala anonymní.

• Jsou odesílány pouze podezřelé spustitelné soubory.
• Z název cest jsou odstraněna uživatelská jména.
• Počítače a podniky jsou identifikovány pomocí jedinečných anonymních hodnot.
• Adresy IP jsou použity pro zeměpisné umístění a poté jsou odstraněny.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v následujícím dokumentu:

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Záležitosti týkající se využití šířky pásma

Aplikace Symantec Endpoint Protection minimalizuje vliv odesílání dat z klientů v šířce pásma vaší sítě.

Pomocí protokolu aktivity klientů můžete zobrazit typy odeslaných informací z klientských počítačů a sledovat využití šířky
pásma.

Způsob, jakým aplikace Symantec Endpoint Protection minimalizuje vliv odesílání dat z klientů v šířce pásma vaší sítě

Prohlížení protokolů

Správa anonymních a neanonymních dat odesílaných z klientů do společnosti
Symantec
Aplikace Symantec Endpoint Protection může počítače chránit odesíláním anonymních informací o zjištěních do
společnosti Symantec. Společnost Symantec používá tyto informace k řešení nových a měnících se hrozeb. Odeslaná
data umožňují společnosti Symantec lépe reagovat na hrozby a přizpůsobit ochranu v počítačích. Společnost Symantec
doporučuje zvolit odesílání co největšího množství informací o zjištěních.

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Klientské počítače odesílají informace o zjištěních anonymně. Můžete stanovit typy zjištění, u kterých klienti informace
odesílají. Data shromažďovaná telemetrií společnosti Symantec mohou obsahovat anonymní prvky, které nejsou přímo
identifikovatelné. Společnost Symantec nepotřebuje ani se nesnaží použít telemetrická data k identifikaci jakéhokoli
jednotlivého uživatele.

NOTE

Data odesílaná z klientů systému Mac neobsahují odesílaná data funkce SONAR nebo hodnocení souborů.
Klienti pro systém Linux nepodporují odesílání dat z klientů.

Změna nastavení odesílání dat z klientů
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1. V konzole vyberte položku Klienti a poté klikněte na kartu Zásady.

2. V podokně Nastavení klikněte na možnost Nastavení externí komunikace.

3. Vyberte kartu Odesílání dat z klientů.

4. Povolte nebo zakažte možnost Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených
informací ochrany před hrozbami.

5. Pokud chcete povolit nebo zakázat odesílání určitých typů dat, například hodnocení souboru, klikněte na možnost
Více možností.

6. Pokud se účastníte programu vlastní analýzy společnosti Symantec, zaškrtněte políčko Odesílat společnosti
Symantec data s údaji o klientech za účelem vlastní analýzy.

WARNING

Pokud tuto možnost vyberete, budou společnosti Symantec odesílána neanonymní data. Vyberte ji pouze
v případě, že se účastníte programu vlastní analýzy společnosti Symantec a chcete s ní sdílet údaje
o klientech.

7. Klikněte na tlačítko OK.

NOTE

V klientech se systémem Mac můžete také zakázat odesílání dat systému IPS. Viz následující článek:

Jak zakázat odesílání dat IPS v aplikaci Symantec Endpoint Protection pro klienty systému Mac

Způsob, jakým aplikace Symantec Endpoint Protection minimalizuje vliv
odesílání dat z klientů v šířce pásma vaší sítě
Aplikace Symantec Endpoint Protection reguluje data předložena klientským počítačem, aby minimalizovala
dopad na vaší síť. Aplikace Symantec Endpoint Protection reguluje předložená data následujícími způsoby:

• Klientské počítače posílají vzorky, jen když je počítač nečinný. Předložení dat ve chvíli nečinnosti pomáhá vyrovnávat
provoz v rámci sítě.

• Klientské počítače posílají pouze vzorky pro jedinečné soubory. Pokud Symantec již soubor prohlédl, klientský počítač
data neodešle.

• Aplikace Symantec Endpoint Protection využívá soubor SCD (Submission Control Data). Společnost Symantec
publikuje soubor SCD a zahrnuje jej do balíčku aktualizace LiveUpdate. Každý z produktů společnosti Symantec má
vlastní soubor SCD.

Soubor SCD ovládá následující nastavení:

• počet odeslání jedním klientem za den,
• dobu čekání před pokusem klienta o nové odeslání,
• počet opakování nezdařených odeslání,
• adresu IP serveru střediska Symantec Security Response, na kterou jsou informace odesílány.

Pokud je soubor SCD zastaralý, klient přestane informace odesílat. Společnost Symantec považuje soubor SCD za
zastaralý, jestliže klientský počítač nestáhl obsah aktualizace LiveUpdate po dobu 7 dnů. Klient přestane odesílat data po
14 dnech.

Pokud klient přeruší přenos odesílání, klientský software neshromažďuje informace pro pozdější odeslání. Když klient
začne informace opět odesílat, jsou odeslány pouze informace o událostech, ke kterým došlo po obnovení odesílání.

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě
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Určení serveru proxy pro odesílání dat z klientů a jinou externí komunikaci
Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete nakonfigurovat tak, aby k odesílání dat a další externí
komunikaci klientů se systémem Windows používala server proxy.

NOTE

Pokud klientské počítače používají proxy server s ověřováním, může být nutné v konfiguraci serveru proxy
nastavit výjimky pro adresy URL společnosti Symantec. Výjimky umožní klientským počítačům komunikovat se
službou Symantec Insight a jinými důležitými servery společnosti Symantec.

Vytvoření výjimek pro adresy URL společnosti Symantec v nastavení serveru proxy je nutné, pokud použijete
následující možnosti konfigurace serveru proxy:

• Používáte server proxy s ověřováním.
• Zvolili jste možnost Použít server proxy uvedený v prohlížeči klienta v dialogovém okně Externí komunikace

aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
• Používáte v nastavení prohlížeče automatické zjišťování nebo automatickou konfiguraci.

Pokud nepoužíváte automatické zjišťování ani automatickou konfiguraci, vytvoření výjimek pro adresy URL společnosti
Symantec v nastavení serveru proxy není nutné. Měli byste vybrat možnost Použít vlastní nastavení serveru proxy
v dialogovém okně Externí komunikace a poté určit nastavení ověřování.

Určení serveru proxy pro odesílání dat z klientů a jinou externí komunikaci
1. V konzole na stránce Klienti vyberte skupinu a pak klepněte na možnost Zásady.

2. V části Nastavení nebo Nastavení specifická pro umístění klepněte na možnost Externí komunikace.

3. Na kartě Server proxy (Windows) v části Konfigurace serveru proxy protokolu HTTPS vyberte možnost Použít
vlastní nastavení serveru proxy.

4. Zadejte informace o serveru proxy, který používají vaši klienti. Další informace o těchto možnostech naleznete
v nápovědě online.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Informace o doporučených výjimkách naleznete v následujících článcích:

• Jak otestovat připojení k licenčním serverům Insight a Symantec
• Požadovaná vyloučení pro proxy servery, která aplikaci Symantec Endpoint Protection umožňují připojení k hodnotícím

a licenčním serverům společnosti Symantec

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Správa funkce SONAR
Funkce SONAR je součástí aktivní ochrany před hrozbami na klientských počítačích a zásad ochrany před viry a
spywarem v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. 
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Table 113: Správa funkce SONAR

Úloha Popis

Informace o principu fungování
funkce SONAR

Přečtěte si informace o způsobu, jakým funkce SONAR zjišťuje výskyt neznámých hrozeb. Znalost
principu fungování funkce SONAR vám může usnadnit rozhodování o využití funkce SONAR v
zabezpečení vaší sítě.
Informace o funkci SONAR

Ujištění, zda je funkce SONAR
povolena

K zajištění co nejkomplexnější ochrany klientských počítačů je vhodné funkci SONAR aktivovat.
Funkce SONAR spolupracuje s některými dalšími funkcemi aplikace Symantec Endpoint Protection.
K použití funkce SONAR je zapotřebí funkce Auto-Protect.
Informaci o tom, zda je aktivní ochrana před hrozbami na klientských počítačích povolena,
naleznete na kartě Klienti.
Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích

Kontrola výchozího nastavení
funkce SONAR

Nastavení funkce SONAR jsou součástí zásad ochrany před viry a spywarem.
Informace o výchozím nastavení prověřování pomocí zásady ochrany před viry a spywarem

Ujistěte se, že je vyhledávání
Insight povoleno.

Funkce SONAR využívá k rozhodování data s hodnocením i prověřování pomocí heuristické
analýzy. Pokud vyhledávání Insight zakážete, funkce SONAR bude využívat pro potřeby
rozhodování pouze heuristickou analýzu. Počet falešných poplachů se může zvýšit a úroveň
zabezpečení poskytovaná funkcí SONAR nemusí být vždy dostačující.
V dialogovém okně Odesílání můžete funkci Vyhledávání Insight povolit nebo zakázat.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení
sítě

Kontrola zjištěných falešných
poplachů sledováním událostí
funkce SONAR

Události můžete sledovat pomocí protokolu funkce SONAR.
Můžete také otevřít hlášení SONAR – výsledky zjišťování (dostupné v nabídce Zprávy o rizicích) a
prohlédnout si informace o zjištěních.
Používání sledování výsledků zjištění funkce SONAR k určení falešných poplachů
Sledování ochrany koncového bodu

Úprava nastavení funkce
SONAR

Můžete upravit akce, které budou při zjištění některých typů hrozeb v rámci prověřování funkcí
SONAR provedeny. Pokud chcete snížit počet planých poplachů, můžete změnit akce prováděné
při zjištění hrozby.
Můžete také povolit nebo zakázat zobrazení oznámení v případě zjištění vysokého nebo nízkého
rizika pomocí heuristické analýzy.
Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích
Prevence a nakládání s falešnými poplachy v rámci funkce SONAR

Zabránění funkci SONAR ve
zjištění aplikací, u kterých si jste
jisti jejich neškodností

Funkce SONAR může určité soubory nebo aplikace, které chcete na klientských počítačích spustit,
považovat za hrozby. Pomocí zásad výjimek můžete vytvořit výjimky pro určité soubory, složky nebo
aplikace, jejichž používání chcete povolit. V případě položek v karanténě funkce SONAR můžete
výjimku pro položku umístěnou do karantény vytvořit prostřednictvím protokolu funkce SONAR.
Můžete také nastavit akce funkce SONAR tak, aby zjištěné položky povolily, ale protokolovaly.
Pomocí funkce zjišťování aplikací můžete aplikaci Symantec Endpoint Protection nastavit tak, aby
si pamatovala neškodné aplikace na klientských počítačích. Poté, co si aplikaci Symantec Endpoint
Protection aplikace používané v síti zapamatuje, můžete ve funkci SONAR zapnout přesunutí do
karantény.

Note: Pokud nastavíte akci v případě zjištění vysokého rizika pouze na protokolování, mohou se na
klientské počítače uložit potenciální hrozby.

Prevence a nakládání s falešnými poplachy v rámci funkce SONAR
Zabránění funkci SONAR ve
zkoumání některých aplikací

V některých případech se může aplikace, do které funkce SONAR za účelem zkoumání vloží svůj
kód, stát nestabilní nebo může přestat fungovat. Můžete pro aplikaci vytvořit výjimku souboru,
složky nebo aplikace.
Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

 384



 

Úloha Popis

Správa způsobu, jakým funkce
SONAR zjišťuje aplikace, které
provádějí změny souboru
serverů DNS nebo hostitelů

Nastavení zásady funkce SONAR můžete použít ke globální úpravě způsobu, jakým funkce
SONAR zpracovává zjištění změny souboru serverů DNS nebo hostitelů. Ke konfiguraci výjimek pro
konkrétní aplikace můžete použít zásady výjimek.
Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích
Vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli

Umožnění klientům odesílat
informace o zjištěných
položkách funkcí SONAR
společnosti Symantec

Společnost Symantec doporučuje na klientských počítačích odesílání informací povolit. Klienty
odeslané informace o zjištěných položkách pomáhají pracovníkům společnosti Symantec zaměřit
se na hrozby. Informace pomáhají společnosti Symantec vytvářet lepší heuristickou analýzu a
zajistit tak menší počet falešných poplachů.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení
sítě

Informace o funkci SONAR
Funkce SONAR poskytuje ochranu v reálném čase, která umožňuje odhalit potenciálně škodlivé aplikace při jejich
spuštění v počítači. Funkce SONAR umožňuje odhalit hrozbu dříve, než dojde k vytvoření tradičních definic virů a
spywaru, a nabízí tak ochranu i před nejnovějšími hrozbami.

Funkce SONAR využívá k odhalení nových a neznámých hrozeb jak heuristickou metodu, tak data s hodnocením. Funkce
SONAR poskytuje další úroveň ochrany klientských počítačů a doplňuje stávající ochranu před viry a spywarem, prevenci
narušení, ochranu před zneužitím paměti a ochranu pomocí brány firewall.

Funkce SONAR používá heuristickou analýzu využívající bezpečnostní síť společnosti Symantec on-line a umožňuje v
klientském počítači odhalit nové hrozby díky aktivnímu sledování místních aktivit. Funkce SONAR zároveň kontroluje
změny a chování v klientském počítači, které je vhodné sledovat.

NOTE

Funkce Auto-Protect také používá typ heuristiky označované jako Bloodhound pro detekci podezřelého chování
v souborech.

Funkce SONAR vkládá kód do aplikací spouštěných v uživatelském režimu systému Windows, aby je mohla sledovat
kvůli podezřelé činnosti. V některých případech může tento proces snížit výkon aplikace nebo způsobit problémy při jejím
používání. Vytvořením výjimky můžete daný soubor, složku nebo aplikaci z tohoto typu monitorování vyloučit.

Funkce SONAR nerozhoduje podle typu aplikace, ale podle chování procesu. Funkce SONAR provede vhodnou akci
pouze v případě, že se aplikace (nehledě na konkrétní typ chování) chová škodlivě. Pokud například trojský kůň nebo
keylogger nevykazuje škodlivé chování, prověřování funkcí SONAR jej nezjistí.

Prověřování SONAR umožňuje odhalit následující položky:

Hrozby podle heuristické
analýzy

Funkce SONAR pomocí heuristické analýzy kontroluje, zda se neznámý soubor chová podezřele a
zda představuje vysoké nebo nízké riziko. K určení vysokého nebo nízkého rizika využívá také data s
hodnocením.

Změny v systému Funkce SONAR dokáže odhalit soubory nebo aplikace, které se pokouší o změnu nastavení serveru DNS
nebo hostitelského souboru na klientském počítači.

Důvěryhodné aplikace
vykazující podezřelé
chování

Některé prověřené soubory mohou vykazovat podezřelé chování. Funkce SONAR tyto soubory odhalí a
uvede je v rámci událostí podezřelého chování. Např. důvěryhodná aplikace ke sdílení dokumentů může
vytvářet spustitelné soubory.

Pokud funkci Auto-Protect zakážete, omezíte tím schopnost funkce SONAR rozhodovat v otázce souborů představujících
vysoké nebo nízké riziko. Zakážete-li vyhledávání Insight (odesílání dotazů na hodnocení), schopnost funkce SONAR
zjišťovat hrozby bude dále omezena.

Správa funkce SONAR
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Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Správa funkce SONAR ve vašem počítači

Vyloučení položek z prověřování

Prevence a nakládání s falešnými poplachy v rámci funkce SONAR
Funkce SONAR může u určitých interních aplikací nepravdivě označit proces za riziko. Pokud zároveň zakážete
vyhledávání Insight, počet falešných poplachů v rámci funkce SONAR může stoupnout.

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Podle potřeby můžete upravit nastavení funkce SONAR a celkově omezit počet chybných zjištění. U konkrétních souborů
nebo aplikací, které funkce SONAR chybně detekuje, můžete vytvořit výjimky.

WARNING

Pokud nastavíte akci v případě zjištění vysokého rizika pouze na protokolování, mohou se na klientské počítače
uložit potenciální hrozby.

Table 114: Nakládání s falešnými poplachy v rámci funkce SONAR

Úloha Popis

Protokolování v případě zjištění
vysokého rizika pomocí heuristické
analýzy a použití funkce zjišťování
aplikací ve funkci SONAR

Na krátkou dobu může být vhodné nastavit akce při zjištění vysokého rizika pomocí heuristického
zjišťování na Protokol. Nechte spuštěné učení aplikace po stejnou dobu. Aplikace Symantec
Endpoint Protection se naučí legitimní procesy, které máte spuštěné v síti. Některé skutečné
pozitivní nálezy však nemusí být umístěny do karantény.
Získávání informací o aplikacích spuštěných klientskými počítači
Po této době je vhodné nastavit akci při zjištění zpět na možnost Karanténa.

Note: Pokud používáte u hrozeb představujících nízké riziko zjištěných heuristickou analýzou
agresivní režim, zvýší se tím pravděpodobnost falešného poplachu. Agresivní režim je podle
výchozího nastavení neaktivní.

Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích
Povolení bezpečných aplikací
vytvořením výjimek ve funkci
SONAR

Výjimky ve funkci SONAR můžete vytvářet následujícími způsoby:
• Použití protokolu funkce SONAR k vytvoření výjimky u aplikace, která byla zjištěna a umístěna

do karantény
U falešných poplachů můžete vytvořit výjimku s využitím protokolu funkce SONAR. Pokud
byla položka umístěna do karantény, aplikace Symantec Endpoint Protection ji znovu prověří
a následně obnoví. Položky v karanténě jsou znovu prověřeny vždy, kdy klient obdrží
aktualizace definicí.
Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu
Konfigurace způsobu, jakým klienti Windows řeší položky v karanténně

• Použití zásad výjimek k vytvoření výjimky pro určitý název souboru, název složky nebo
aplikaci.
Z prověřování funkcí SONAR můžete vyloučit celou složku. Podle potřeby můžete vyloučit
složky, kde jsou uloženy vaše vlastní aplikace.
Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích
Pokud chcete snížit počet falešných poplachů, můžete změnit akce prováděné funkcí SONAR. Změnou akcí funkce
SONAR můžete také upravit počet oznámení na zjištění, které se v klientských počítačích zobrazuje.
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NOTE

Po registraci této domény v cloudové konzoli se vedle některých možností zobrazí ikona cloudu. Pokud je
aktuálně platná zásada intenzivní ochrany, zásada přepíše tyto možnosti pouze v klientech verze 14.0.1.

Úprava nastavení funkce SONAR na klientských počítačích
1. V zásadách ochrany před viry a spywarem vyberte možnost SONAR.

2. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Povolit ochranu SONAR.

NOTE

Když je povolena ochrana SONAR, automaticky se zapne zjišťování podezřelého chování. Zjišťování
podezřelého chování nelze vypnout, když je povolena ochrana SONAR.

3. V části Podrobnosti prověřování změňte akce prováděné v případě zjištění vysokého nebo nízkého rizika pomocí
heuristické analýzy.

U hrozeb představujících nízké riziko můžete povolit agresivní režim. Tato nastavení zvyšují citlivost funkce SONAR v
oblasti nízkého rizika. Může však dojít ke zvýšení počtu falešných poplachů.

4. Případně můžete změnit nastavení oznámení, která se v klientských počítačích zobrazují.

5. V části Události změn systému změňte akci na Byla zjištěna změna serveru DNS nebo Byla zjištěna změna
hostitelského souboru.

NOTE

Akce Výzva může způsobit zobrazení mnoha upozornění na klientských počítačích. Jakákoli akce kromě
Ignorovat může zapříčinit vytvoření velkého počtu událostí protokolu v konzole a e-mailových upozornění
správců.

WARNING

Pokud budete chtít jako akci vybrat možnost Blokovat, může v klientských počítačích dojít k blokování
důležitých aplikací.

Pokud např. vyberete akci Blokovat u podmínky Byla zjištěna změna serveru DNS, může docházet k
blokování klientů VPN. Pokud vyberete akci Blokovat u podmínky Byla zjištěna změna hostitelského
souboru, můžete způsobit blokování aplikací, které vyžadují přístup k hostitelskému souboru. Pomocí
výjimky změny souboru serverů DNS nebo hostitelů můžete povolit určité aplikaci provádět změny souboru
serverů DNS nebo hostitelů.

Vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli

6. V části Zjišťování podezřelého chování změňte akce prováděné v případě zjištěného vysokého nebo nízkého rizika.

Pokud je zakázána ochrana SONAR, můžete zjišťování podezřelého chování rovněž povolit nebo zakázat.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Správa funkce SONAR

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Používání sledování výsledků detekce SONAR k určení falešných poplachů
Klient shromažďuje a odesílá výsledky zjišťování funkcí SONAR na server pro správu. Výsledky jsou uloženy v protokolu
funkce SONAR. 
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Chcete-li zjistit, které procesy jsou legitimní a které představují bezpečnostní rizika, prohlédněte si následující sloupce
protokolu:

Událost Typ události a akce, kterou s procesem provedl klient, například čištění nebo protokolování. Vyhledejte tyto typy
událostí:
• Možný legitimní proces je uveden jako událost typu Bylo nalezeno možné riziko.
• Pravděpodobné bezpečnostní riziko je uvedeno jako událost typu Bylo nalezeno bezpečnostní riziko!

Aplikace Název procesu.
Typ aplikace Typ malwaru zjištěný prověřováním pomocí funkce SONAR.
Soubor/cesta Název cesty, z níž byl spuštěn proces.

Ve sloupci Událost lze okamžitě zjistit, zda detekovaný proces představuje bezpečnostní riziko, nebo je to možný
legitimní proces. Jako možné riziko však může být označen nalezený legitimní proces a za bezpečnostní riziko může být
považován nebezpečný proces. Proto je nutné ve sloupcích Typ aplikace a Soubor/cesta vyhledat další informace. Je
například možné rozpoznat název legitimní aplikace, kterou vyvinula jiná společnost.

Sledování výsledků detekce SONAR k určení falešných poplachů
1. V konzole klepněte na položku Monitory > Protokoly.

2. Na kartě Protokoly klepněte v rozevíracím seznamu Typ protokolu na položku SONAR.

3. V seznamu Časové období vyberte čas co nejbližší času poslední změny nastavení prověřování.

4. Klikněte na položku Další nastavení.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

5. V rozevíracím seznamu Typ události vyberte jednu z následujících událostí protokolu:

• Chcete-li zobrazit všechny zjištěné procesy, musí být vybrána možnost Vše.
• Chcete-li zobrazit procesy, které byly vyhodnoceny jako bezpečnostní rizika, klepněte na možnost Bylo nalezeno

bezpečnostní riziko!
• Pokud chcete zobrazit procesy, které byly vyhodnoceny a zaprotokolovány jako možná rizika, klepněte na možnost

Bylo nalezeno možné riziko.

6. Klikněte na položku Zobrazit protokol.

7. Jakmile určíte legitimní aplikace a bezpečnostní rizika, vytvořte pro ně výjimku v zásadách výjimek.

Výjimku lze vytvořit přímo pomocí podokna Protokoly funkce SONAR.

Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

Změna nastavení ochrany před změnami
Ochrana před změnami poskytuje aplikacím společnosti Symantec spuštěným na serverech a v klientech ochranu
v reálném čase. Brání jiným procesům než procesům aplikací Symantec, jako například červům, trojským koním, virům
a bezpečnostním rizikům, v ovlivňování prostředků aplikace Symantec. Klienta můžete nakonfigurovat tak, aby pokusy
o změnu prostředků aplikace společnosti Symantec blokoval nebo protokoloval. Můžete také vytvořit výjimky pro aplikace,
které ochrana před změnami zjistí.

Nastavení ochrany před změnami se provádí globálně pro vybranou skupinu.

Změna nastavení ochrany před změnami

 388



 

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na kartě Zásady v části Nastavení klikněte na položku Obecné nastavení.

3. Na kartě Ochrana před změnami zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Chránit bezpečnostní software
Symantec před změnami nebo vypnutím.

4. V seznamu pod položkou Akce, které se provedou, pokud se aplikace pokusí změnit nebo vypnout
bezpečnostní software Symantec, vyberte jednu z akcí protokolu:

5. Klikněte na tlačítko OK.

Vytváření výjimek z ochrany před změnami na klientech se systémem Windows

Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení
Ke sledování a řízení chování aplikací v klientských počítačích slouží řízení aplikací a uzamčení systému. Pomocí
řízení aplikací lze povolit nebo blokovat definované aplikace, které se pokoušejí o přístup k systémovým prostředkům
v klientském počítači. Uzamčení systému povoluje v klientských počítačích pouze schválené aplikace. Chcete-li spravovat
hardwarová zařízení přistupující ke klientským počítačům, použijte řízení zařízení. 

WARNING

Řízení aplikací a uzamčení systému jsou funkce pokročilého zabezpečení, které jsou určeny jen pro zkušené
správce.

Řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení lze použít pro následující úlohy.

Řízení aplikací • Prevence převzetí aplikací malwarem
• Omezení aplikací, které lze spustit
• Zabránění uživatelům ve změnách konfiguračních souborů
• Ochrana určitých klíčů registrů
• Ochrana určitých složek, například složky \WINDOWS\system
Řízení aplikací a řízení zařízení můžete konfigurovat pomocí zásad řízení aplikací a zařízení.
Nastavení řízení aplikací

Uzamčení systému • řízení aplikací na klientských počítačích,
• Blokování téměř jakéhokoli trojského koně, spywaru nebo malwaru, který se pokusí o spuštění nebo

zavadení svého kódu do existující aplikace
Uzamčení systému uchovává váš systém ve známém a důvěryhodném stavu.

Note: Pokud neprovedete implementaci uzamčení systému pečlivě, můžete způsobit značné problémy ve
vaší síti. Společnost Symantec doporučuje implementovat uzamčení systému v etapách.

Uzamčení systému můžete konfigurovat na kartě Zásady na stránce Klienti.
Konfigurace uzamčení systému

Ovládání zařízení • Blokování nebo povolení různých typů zařízení, která se připojují ke klientským počítačům, jako jsou
zařízení USB, zařízení s infračerveným přenosem a zařízení FireWire

• Blokování nebo povolení sériových a paralelních portů
Správa řízení zařízení

Řízení aplikací i řízení zařízení je podporováno v počítačích s 32bitovou i 64bitovou verzí systému Windows.

Od verze 14 je řízení zařízení podporováno v počítačích Mac.

Nastavení řízení aplikací
Pomocí řízení aplikací lze povolit nebo blokovat definované aplikace, které se pokoušejí o přístup k systémovým
prostředkům v klientském počítači. Můžete blokovat nebo povolit přístup k určitým klíčům registru, souborům nebo

 389



 

složkám. Můžete určit, které aplikace lze spustit, které aplikace nelze ukončit nestandardními procesy a které aplikace
mohou volat soubory DLL.

Pomocí následujících kroků nastavíte řízení aplikací ve skupině klientských počítačů.

Table 115: Nastavení řízení aplikací

Kroky Popis

Otevření zásady a povolení
výchozí sady pravidel řízení
aplikací

Zásady řízení aplikací obsahují předem definované sady pravidel, které jsou ve výchozím
nastavení zakázány. Můžete povolit libovolné potřebné sady a použít zásadu na skupinu. Předem
definované sady pravidel jsou konfigurovány v pracovním režimu místo v testovacím režimu.
Před použitím v pracovní síti však změňte nastavení na testovací režim a pravidla vyzkoušejte
v testovací síti.
Povolení a testování výchozích pravidel aplikací

Přidání dalších pravidel řízení
aplikací (volitelné)

Pokud výchozí sady pravidel nesplňují vaše požadavky, přidejte nové sady pravidel a nová
pravidla. Tuto úlohu by měli provádět pouze zkušení správci.
Přidání vlastních pravidel do Řízení aplikací

Přidání výjimek pro aplikace Řízení aplikací vloží do některých aplikací kód, aby je ověřila, což může zpomalit aplikace
spuštěné v počítači. Některé aplikace můžete v případě potřeby vyloučit z řízení aplikací. Pomocí
zásady výjimek můžete přidat výjimky souborů nebo výjimky složek do řízení aplikací.
Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Zobrazení protokolů řízení aplikací Pokud testujete novou zásadu nebo řešíte potíže, je třeba sledovat události řízení aplikací
v protokolu.
V testovacím i pracovním režimu jsou události řízení aplikací uvedeny v protokolu řízení aplikací
v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Na klientském počítači se události ovládání
aplikací a ovládání zařízení zobrazí v protokolu Řízení.
Je možné, že u jedné akce ovládání aplikací uvidíte duplicitní nebo vícenásobné položky
protokolu. Pokud se například aplikace explorer.exe pokusí o kopírování souboru, nastaví
bity zápisu a odstranění masky přístupu souboru. Aplikace Symantec Endpoint Protection
zaprotokoluje událost. Pokud se kopírování nezdaří, protože pravidlo řízení aplikací blokuje akci,
aplikace explorer.exe se pokusí o kopírování souboru pouze pomocí bitu odstranění v masce
přístupu. Aplikace Symantec Endpoint Protection zaprotokoluje u pokusu o kopírování další
událost.
Prohlížení protokolů

Zabránění nebo umožnění
uživatelům povolit nebo zakázat
řízení aplikací (volitelné)

Ve vzácných případech může řízení aplikací narušit chod některých bezpečných aplikací
v klientských počítačích. Aby nedošlo k potížím, můžete uživatelům dovolit tuto možnost zakázat.
Ve smíšeném režimu nebo režimu klienta použijte nastavení Umožnit uživatelům povolit nebo
zakázat řízení aplikací a zařízení v dialogu Nastavení uživatelského rozhraní klienta.
Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Chcete-li povolit schválené aplikace nebo blokovat neschválené aplikace spuštěné v klientských počítačích, můžete také
použít uzamčení systému.

Konfigurace uzamčení systému

Povolení a testování výchozích pravidel aplikací
Součástí řízení aplikací jsou výchozí sady pravidel, které jsou tvořeny jedním nebo více pravidly. Při instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager jsou vytvořeny výchozí sady pravidel řízení aplikací. Výchozí sady pravidel
jsou při instalaci zakázány. Chcete-li použít výchozí sady pravidel v zásadách řízení aplikací, je nutné je povolit a použít
zásady na skupinu klientů.
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Popis běžných předem definovaných pravidel naleznete v dokumentu Hardening Symantec Endpoint Protection (SEP)
with an Application and Device Control Policy to increase security (Posílení zabezpečení přidáním zásad řízení aplikací a
zařízení do aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP))

V následující úloze můžete povolit a testovat sadu pravidel Blokovat zápis do jednotek USB.

1. Pokud chcete povolit výchozí sadu pravidel aplikace, klikněte v konzoli na možnost Zásady > Řízení aplikací a
zařízení a v části Úkoly klikněte na možnost Přidat zásadu řízení aplikací.

2. Na panelu Přehled zadejte název a popis zásad.

3. Klikněte na možnost Řízení aplikací.

4. V podokně Řízení aplikací zaškrtněte políčko Povoleno vedle každé sady pravidel, kterou chcete implementovat.

Například vedle sady pravidel Blokovat zápis do jednotek USB zaškrtněte políčko ve sloupci Povoleno.

5. Chcete-li zkontrolovat pravidla v sadě pravidel, vyberte pravidlo, klikněte na možnost Upravit a poté klikněte na
tlačítko OK.

Přidání vlastních pravidel do Řízení aplikací

6. Změňte možnost Pracovní na hodnotu Test (pouze protokol).

7. Přiřaďte zásady ke skupině a klikněte na tlačítko OK.

8. Pokud chcete otestovat sadu pravidel Blokovat zápis do jednotek USB, připojte ke klientskému počítači jednotku
USB.

9. Otevřete Průzkumník Windows a poklepejte na jednotku USB.

10. Klikněte pravým tlačítkem na možnost New (Nová) > Folder (Složka).

Pokud řízení aplikací působí, zobrazí se chybová zpráva Složku nelze vytvořit.

Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení

O struktuře zásad řízení aplikací a zařízení

Struktura zásad řízení aplikací a zařízení
Zásady řízení aplikací a zařízení jsou tvořeny dvěma částmi:

• Část Řízení aplikací obsahuje jednu nebo více sad pravidel. Každá sada pravidel obsahuje nejméně jedno pravidlo.
Pro každé pravidlo můžete nakonfigurovat vlastnosti, podmínky a akce:
– Pravidla definují aplikace, které chcete sledovat.
– Podmínky sledují určené operace aplikací definovaných v pravidle. Podmínka také obsahuje akce, které budou

provedeny v případě, že je sledována určená operace.
– Při přidávání pravidel a podmínek je třeba zadat určité vlastnosti podmínky a jaké akce budou provedeny

v případě splnění podmínky. Každý typ podmínky má odlišné vlastnosti.
• Řízení zařízení obsahuje seznam blokovaných zařízení a seznam zařízení, která jsou vyloučena z blokování. Do

těchto seznamů můžete přidávat položky a můžete spravovat jejich obsah.

Struktura zásad řízení aplikací a zařízení ilustruje součásti ovládacích prvků aplikace a zařízení a jejich vzájemné
propojení.

Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení

Nastavení řízení aplikací

Přidání vlastních pravidel do Řízení aplikací
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Správa řízení zařízení

Přidání vlastních pravidel do řízení aplikací
Pokud výchozí sady pravidel nesplňují vaše požadavky, přidejte nové sady pravidel a nová pravidla. Můžete také upravit
předem definované sady pravidel, které jsou instalované se zásadami.

• Sada pravidel obsahuje jedno nebo více pravidel, pomocí nichž lze povolit nebo zablokovat různé akce.
• Pravidla v sadách pravidel definují jeden nebo více procesů nebo aplikací. Ze sledování můžete vyloučit také proces.
• Pravidlo obsahuje podmínky a akce, které se použijí na daný proces nebo procesy. Pro každou podmínku můžete

konfigurovat akce, které se mají provést při jejím splnění. Můžete konfigurovat pravidla, která se mají použít jen pro
určité aplikace, a také můžete konfigurovat pravidla zajišťující, aby určité akce nebyly použity na jiné aplikace.

O struktuře zásad řízení aplikací a zařízení

Pomocí následujících kroků přidáte vlastní pravidla aplikací:

• Krok 1: Přidání vlastní sady pravidel a pravidel do zásad řízení aplikací (volitelné)
• Krok 2: Definování aplikace nebo procesu pro pravidlo (volitelné)
• Krok 3: Přidání podmínek a akcí do pravidla (volitelné)
• Krok 4: Testování pravidel před jejich použitím v pracovní síti

Testování pravidel řízení aplikací

Krok 1: Přidání vlastních sad pravidel a pravidel

Nejvhodnější je vytvořit sadu pravidel, která obsahuje všechny akce, které povolují, blokují a sledují určitou úlohu. Na
druhé straně, pokud máte více úloh, je třeba vytvořit více sad pravidel. Pokud chcete například blokovat pokusy o zápis
u všech vyměnitelných jednotek a také pokusy aplikací o změnu určité aplikace, vytvořte sady dvou pravidel. Můžete
přidat nebo povolit libovolný počet sad pravidel a pravidel.

Například komunikační protokol BitTorrent se používá pro rovnocenné sdílení souborů a není bezpečný. Protokol
BitTorrent rozmísťuje filmy, hry, hudbu a další soubory. Pomocí něj se mohou velice snadno šířit také hrozby. Malware je
ukrytý v souborech, které jsou sdíleny v sítích s rovnocenným spojením. Pomocí řízení aplikací můžete zablokovat přístup
k protokolu BitTorrent. K zablokování můžete také použít ověření rovnocenného spojení a prevence narušení. Blokování
vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer

Při konfiguraci zvažte pořadí pravidel a podmínek, aby nedošlo k neočekávaným problémům. Tuto úlohu by měli provádět
pouze zkušení správci.

Nejlepší postupy při přidávání pravidel řízení aplikací

Přidání vlastních sad pravidel a pravidel

1. Otevřete zásady řízení aplikací.
Povolení a testování výchozích pravidel aplikací

2. Na panelu Řízení aplikací klikněte v seznamu výchozích sad pravidel na možnost Přidat.
Chcete-li upravit předem definovanou sadu pravidel, vyberte ji a poté klikněte na možnost Upravit. Chcete-li
například sledovat aplikace, které přistupují k protokolu BitTorrent, vyberte možnost Blokovat spuštění programů na
vyměnitelných jednotkách [AC2].

3. V dialogovém okně Přidání sady pravidel ovládání aplikací zadejte název a popis sady pravidel.
4. V části Pravidla vyberte možnost Pravidlo 1 a na kartě Vlastnosti zadejte název a popis pravidla.

Chcete-li přidat další pravidlo, klikněte na možnost Přidat > Přidat pravidlo.

Krok 2: Definování aplikace nebo procesu pro pravidlo

V každém pravidle musí být uvedena alespoň jedna aplikace nebo proces, který pravidlo na klientském počítači sleduje.
Můžete také vyjmout určité aplikace z pravidla.
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Postup definování aplikace nebo procesu pro pravidlo

1. Vyberte pravidlo a na kartě Vlastnosti vedle položky Použít toto pravidlo pro následující procesy a klikněte na
tlačítko Přidat.

2. V dialogovém okně Přidání definice procesu zadejte název aplikace nebo název procesu, například
bittorrent.exe.
Pokud použijete pravidlo u všech aplikací s výjimkou určené skupiny aplikací, v tomto kroku definujte zástupný znak
pro všechny znaky (*). Poté zadejte názvy aplikací, které chcete nastavit jako výjimky, vedle položky Nepoužívat toto
pravidlo pro následující procesy.

3. Klikněte na tlačítko OK.
Políčko Povolit toto pravidlo je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, pravidlo
nebude použito.

Krok 3: Přidání podmínek a akcí do pravidla

Podmínky řídí chování aplikace nebo procesu, které se pokusí o spuštění v klientském počítači. Každý typ podmínky má
vlastní vlastnosti určující cíl hledání podmínky.

Pokud je podmínka splněna, budou při procesu provedeny konkrétní akce. Kromě akce Ukončit proces se akce vždy
použijí na proces, který definujete pro dané pravidlo, a nikoli pro podmínku.

Upozornění: Akce procesu Ukončit ukončí volající proces nebo aplikaci, která odeslala požadavek. Proces volání
definujete v pravidle a nikoli v podmínce. Ostatní akce budou provedeny při cílovém procesu definovaném v podmínce.

Podmínka Popis

Pokusy o přístup k registrům Povolí nebo zablokuje přístup k nastavení registru klientského počítače.

Pokusy o přístup k souborům a
složkám

Povolí nebo zablokuje přístup k určeným souborům a složkám klientského počítače.

Pokusy o spuštění procesů Povolí nebo zablokuje spuštění určitého procesu na klientském počítači.

Pokusy o ukončení procesů Povolí nebo zablokuje ukončení určitého procesu na klientském počítači. Můžete například
zablokovat ukončení určité aplikace.
Upozornění: Podmínka Pokus o ukončení procesu se vztahuje k cílovému procesu. Pokud
použijete podmínku Pokus o ukončení procesu u aplikace Symantec Endpoint Protection
nebo jiného důležitého procesu a pak použijete akci procesu Ukončit, dojde k ukončení
procesu, který se pokouší ukončit aplikaci Symantec Endpoint Protection.

Pokusy o načtení souborů DLL Povolí nebo zablokuje načtení určitého souboru DLL na klientském počítači.

1. Pod položkou Pravidla vyberte přidané pravidlo, klikněte na možnost Přidat > Přidat podmínku a zvolte podmínku.
Nejlepší postupy při výběru podmínky pro pravidlo
Například klikněte na možnost Pokusy o spuštění procesů a přidejte podmínku přístupu klientského počítače
k protokolu BitTorrent.

2. Na kartě Vlastnosti vyberte proces, která má nebo nemá být spuštěn:
– Určení procesu ke spuštění:

Vedle možnosti Používat pro následující entitu klikněte na tlačítko Přidat.
– Vyloučení procesu ze spuštění:

Vedle možnosti Nepoužívat pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.
3. V dialogovém okně Přidání definice entity zadejte název procesu, soubor DLL nebo klíč registru.

Chcete-li například přidat protokol BitTorrent, zadejte cestu k jeho souboru nebo spustitelnému souboru, například C:
\Users\Uživatelské_jméno\AppData\Roaming\BitTorrent.
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Při použití podmínky na všechny procesy v určité složce je vhodné použít řetězec název_složky\* nebo název_složky\*
\*. Jedna hvězdička zahrnuje všechny soubory a složky v dané složce. Použijte název_složky\*\*, když chcete
zahrnout všechny soubory a složky v dané složce a současně všechny soubory a složky ve všech podsložkách.

4. Klikněte na tlačítko OK.
5. Na kartě Akce dané podmínky vyberte akci, která má být provedena.

Pokud se například textový editor TextPad pokusí o spuštění v prohlížeči Firefox, klikněte na možnost Blokovat
přístup.

6. Zaškrtněte políčka Povolit protokolování a Upozornit uživatele a přidejte zprávu, kterou chcete zobrazit na
klientském počítači.
Například zadejte zprávu Textový editor TextPad se pokouší o spuštění v prohlížeči Firefox.

7. Klikněte na tlačítko OK.
Zobrazí se sada nových pravidel a dojde k jejich konfiguraci pro testovací režim. Před použitím nové sady pravidel v
klientských počítačích je vhodné je otestovat.

Nejlepší postupy při přidávání pravidel řízení aplikací
Vlastní pravidla řízení byste měli plánovat pečlivě. Při vytváření pravidel řízení aplikací je vhodné dodržovat následující
nejlepší postupy.

Table 116: Osvědčené postupy pro pravidla ovládání aplikací

Osvědčený postup Popis Příklad

Zvažte pořadí pravidel Řízení aplikací funguje podobným způsobem jako
většina síťových pravidel brány firewall, protože
používá porovnání s první shodou: Pokud platí
více podmínek, použije se pouze první pravidlo,
pokud nebude akce pravidla nastavena na hodnotu
Pokračovat ve zpracování ostatních pravidel.

Chcete zakázat všem uživatelům přesun, kopírování
a vytváření souborů na jednotkách USB.
Máte stávající pravidlo s podmínkou, která povoluje
přístup pro zápis k souboru s názvem Test.doc.
Přidáte druhou podmínku ke stávající sadě pravidel,
která bude blokovat zápis na jednotkách USB.
V tomto scénáři mohou uživatelé stále vytvářet nebo
upravovat soubor Test.doc na jednotkách USB.
Podmínka Povolit přístup k souboru Test.doc je
v sadě pravidel před podmínkou Blokovat přístup
k jednotkám USB. Podmínka Blokovat přístup
k jednotkám USB nebude zpracována, když platí
předchozí podmínka v seznamu.

Zvolte správnou akci. Podmínka Pokusy o ukončení procesů aplikaci
povoluje nebo blokuje možnost ukončit volající
proces na klientském počítači.
Podmínka nepovolí ani nezabrání uživatelům
v zastavení aplikace běžnými způsoby, jako je
možnost Konec v nabídce Soubor.

Program Process Explorer je nástroj, který zobrazuje
procesy DLL, které jsou otevřené nebo načtené, a
jaké zdroje procesy používají.
Aplikaci Process Explorer můžete chtít ukončit, když
se pokouší o ukončení určité aplikace.
K vytvoření takového typu pravidla použijte
podmínku Pokusy o ukončení procesu a akci
Ukončit proces. Podmínku použijte na aplikaci
Process Explorer. Pravidlo použijte na aplikaci nebo
aplikace, které nechcete ukončit aplikací Process
Explorer.

Pro každý účel použijte
jednu sadu pravidel.

Vytvořte jednu sadu pravidel, která obsahuje
všechny akce, jež povolují, blokují nebo sledují
určitou úlohu.

Chcete blokovat pokusy o zápis u všech
vyměnitelných jednotek a také pokusy aplikací
o změnu určité aplikace.
Pro tento účel byste měli vytvořit dvě samostatné
sady pravidel, nikoli pouze jednu.
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Osvědčený postup Popis Příklad

Používejte akci Ukončit
proces pouze výjimečně.

Akce Ukončit proces ukončí volající proces, když
splní nastavenou podmínku.
Akce Ukončit proces je určena pouze zkušeným
správcům. Typicky byste měli použít spíše akci
Blokovat přístup.

Chcete ukončit soubor Winword.exe, kdykoli
kterýkoli proces spustí soubor Winword.exe.
Vytvořte pravidlo a nakonfigurujte podmínku Pokusy
o spuštění procesu a akci Ukončit proces.
Použijte podmínku na aplikaci Winword.exe a
použijte pravidlo na všechny procesy.
Dalo by se předpokládat, že toto pravidlo ukončí
aplikaci Winword.exe, to však pravidlo nedělá.
Pokud se pokusíte spustit aplikaci Winword.exe
z Průzkumníka systému Windows, pravidlo s touto
konfigurací ukončí aplikaci Explorer.exe, nikoli
aplikaci Winword.exe. Uživatelé mohou aplikaci
Winword.exe nadále používat, jestliže ji spustí
přímo. Použijte místo této akce akci Blokovat
přístup, která zablokuje cílový proces, tedy aplikaci
Winword.exe.

Před zavedením pravidla
otestujte.

Při použití možnosti Test (pouze protokol) u sad
pravidel se akce zaznamenají do protokolu, aniž
by byly provedeny v klientském počítači. Nejprve
pravidla po určitou dobu používejte v testovacím
režimu a teprve poté je přepněte do pracovního
režimu. Během testování kontrolujte protokoly řízení
aplikací a přesvědčte se, že pravidla fungují podle
plánu.

Testovací režim minimalizuje riziko nežádoucích
důsledků pravidla, pokud nebyly důkladně zváženy
všechny jeho dopady.
Testování pravidel řízení aplikací

Přidání vlastních pravidel do Řízení aplikací

Nejlepší postupy při výběru podmínky pro pravidlo

Nejlepší postupy při výběru podmínky pro pravidlo
Můžete přidat vlastní pravidla řízení aplikací, abyste uživatelům zabránili v otevírání aplikací, zápisu do souborů nebo
sdílení souborů. Můžete se podívat na výchozí sady pravidel, což vám pomůže určit, jak nastavit vlastní pravidla. Můžete
například upravit sadu pravidel Blokovat spouštění aplikací a podívat se, jak lze použít podmínku Pokusy o spuštění
procesů.

Přidání vlastních pravidel do Řízení aplikací
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Table 117: Typické podmínky používané v pravidlech

Pravidlo Podmínka

Bránit uživatelům v otevření
aplikace

Můžete blokovat aplikaci, je-li splněna některá z těchto podmínek:
• Pokusy o spuštění procesů

Chcete-li například uživatelům zabránit v přenosu souborů FTP, můžete přidat pravidlo
blokující uživateli spuštění klienta FTP z příkazového řádku.

• Pokusy o načtení souborů DLL
Pokud například přidáte pravidlo, které na klientském počítači blokuje soubor Msvcrt.dll,
uživatelé nebudou moci otevřít program Microsoft WordPad. Pravidlo blokuje také všechny
ostatní aplikace, které používají soubory DLL.

Bránit uživatelům v zápisu do
určitého souboru

Můžete uživatele nechat soubor otevřít, ale zakázat jim jeho úpravy. Soubor například může
obsahovat finanční údaje, které by si měli zaměstnanci prohlédnout, ale neupravovat je.
Můžete vytvořit pravidlo, které poskytne uživatelům přístup k souboru pouze pro čtení. Můžete
například přidat pravidlo, které vám umožní otevřít textový soubor v aplikaci Notepad, ale
neumožní vám jej upravovat.
Pro tento typ pravidla použijte podmínku Pokusy o přístup k souborům nebo složkám.

Blokovat sdílení souborů na
počítačích se systémem Windows

Můžete zakázat sdílení místních souborů a tiskáren na počítačích se systémem Windows.
Zahrňte následující podmínky:
• Pokusy o přístup k registrům

Přidejte všechny relevantní klíče registru zabezpečení a sdílení systému Windows.
• Pokusy o spuštění procesů

Upřesněte proces služeb serveru (svchost.exe).
• Pokusy o načtení souborů DLL

Upřesněte soubory DLL pro karty Zabezpečení a sdílení (rshx32.dll, ntshrui.dll).
• Pokusy o načtení souborů DLL

Upřesněte službu serveru DLL (srvsvc.dll).
Pro každou podmínku můžete nastavit akci Blokovat přístup.
Můžete také použít pravidla brány firewall k zabránění nebo povolení sdílení souborů klientským
počítačům.
Povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti

Bránění uživatelům ve spouštění
aplikací peer-to-peer

Můžete uživatelům zabránit, aby na svých počítačích spouštěli aplikace peer-to-peer.
Můžete vytvořit vlastní pravidlo pomocí podmínky Pokusy o spuštění procesu. V podmínce
je třeba zadat všechny aplikace peer-to-peer, které chcete blokovat, jako je LimeWire.exe nebo
*.torrent. Můžete nastavit pro podmínku akci Blokovat přístup. .
Použijte zásadu prevence narušení k blokování síťového provozu z aplikací peer-to-peer. Použijte
zásadu brány firewall k blokování portů, které odesílají a přijímají provoz z aplikací peer-to-peer.
Správa prevence narušení
Vytvoření zásady brány firewall

Blokovat pokusy o zápis na
jednotky DVD

V rámci řízení aplikací momentálně není k dispozici výchozí pravidlo, které by přímo blokovalo
zápis na disky CD/DVD. Můžete však vytvořit pravidlo, které blokuje příslušné knihovny DLL pro
zápis na disky CD nebo DVD pomocí možnosti Přidat podmínku a podmínek Pokusy o přístup
k souborům nebo složkám.
Také doporučujeme vytvořit zásadu integrity hostitele, která nastaví klíč registru systému
Windows, aby blokoval pokusy o zápis na jednotky DVD.
Nastavení integrity hostitele
Viz článek: How to block CD/DVD Writing in Windows 7 (Blokování zápisu na disk CD/DVD v
systému Windows 7)
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Testování pravidel řízení aplikací
Po přidání pravidel řízení aplikací byste je měli otestovat v síti. Chyby v konfiguraci sady pravidel, které se používají
v zásadách řízení aplikací, mohou vyřadit z provozu počítač nebo server. Může dojít k selhání klientského počítače nebo
zablokování jeho komunikace s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Po otestování pravidel je aplikujte na
pracovní síť.

Krok 1: Nastavte sadu pravidel na testovací režim.

Sady pravidel otestujete nastavením testovacího režimu. Testovací režim vytvoří položku v protokolu, která označuje, kdy
bude sada pravidel použita, aniž by pravidlo skutečně použil.

Výchozí pravidla standardně používají pracovní režim. Vlastní pravidla standardně používají testovací režim. Je třeba
otestovat výchozí i vlastní sady pravidel.

Lze testovat i jednotlivá pravidla v sadě. Jednotlivá pravidla lze testovat jejich povolením nebo zakázáním v sadě pravidel.

Změna sady pravidel na testovací režim
1. V konzole otevřete stránku Zásady řízení aplikací a zařízení.

2. V Zásadách řízení aplikací klikněte na možnost Řízení aplikací.

3. V seznamu Sady pravidel ovládání aplikací klikněte na šipku rozevíracího seznamu ve sloupci Zkušební/pracovní
u sady pravidel a poté klikněte na možnost Test (pouze protokol).

Nastavení řízení aplikací

Krok 2: Použijte zásadu řízení aplikací a zařízení na počítače v testovací síti.

Pokud jste vytvořili novou zásadu řízení aplikací a zařízení, je třeba aplikovat zásadu na klienty ve vaší testovací síti.

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Krok 3. Sledujte protokol řízení aplikace.

Jakmile vaše sady pravidel v testovacím režimu běží určitou dobu, zkontrolujte případné chyby v protokolech.
V testovacím i pracovním režimu jsou události řízení aplikací uvedeny v protokolu řízení aplikací v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager. Na klientském počítači se události ovládání aplikací a ovládání zařízení zobrazí v protokolu
Řízení.

Je možné, že u jedné akce ovládání aplikací uvidíte duplicitní nebo vícenásobné položky protokolu. Pokud se například
aplikace explorer.exe pokusí o kopírování souboru, nastaví bity zápisu a odstranění masky přístupu souboru. Aplikace
Symantec Endpoint Protection zaprotokoluje událost. Pokud se kopírování nezdaří, protože pravidlo řízení aplikací blokuje
akci, aplikace explorer.exe se pokusí o kopírování souboru pouze pomocí bitu odstranění v masce přístupu. Aplikace
Symantec Endpoint Protection zaprotokoluje u pokusu o kopírování další událost.

Prohlížení protokolů

Krok 4: Změňte sadu pravidel zpět na pracovní režim.

Když pravidla fungují podle očekávání, změňte sadu pravidel zpět na pracovní režim.

Konfigurace uzamčení systému
Uzamčení systému řídí aplikace ve skupině klientských počítačů zablokováním neschválených aplikací. Uzamčení
systému můžete nastavit tak, aby byly povoleny pouze aplikace v konkrétním seznamu. Seznam povolených položek
obsahuje všechny schválené aplikace; všechny další aplikace budou na klientských počítačích blokovány. Uzamčení
systému můžete nastavit tak, aby byly blokovány pouze aplikace v konkrétním seznamu. Seznam zakázaných položek
obsahuje všechny neschválené aplikace; všechny další aplikace budou na klientském počítači povoleny.
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NOTE

Všechny aplikace, které uzamčení systému povolí, podléhají dalším ochranným funkcím v Symantec Endpoint
Protection.

Seznam povolených nebo zakázaných položek může obsahovat seznamy neopakovatelných identifikátorů a názvy
konkrétních aplikací. Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru je kontrolní součet souborů a cest v počítači.

Zásady řízení aplikací a zařízení můžete použít k řízení konkrétních aplikací namísto nebo za uzamčení systému.

Uzamčení systému nastavujete pro každou skupinu nebo lokaci v síti.
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Table 118: Kroky uzamčení systému

Akce Popis

Krok 1: Vytvoření seznamů
neopakovatelného identifikátoru
souboru

Můžete vytvořit seznam neopakovatelných identifikátorů souboru, který bude obsahovat aplikace,
jejichž spouštění je na klientských počítačích povoleno nebo zakázáno. Seznam neopakovatelných
identifikátorů souboru můžete přidat do seznamu povolených a zakázaných položek v uzamčení
systému.
Při spuštění uzamčení systému potřebujete seznam neopakovatelných identifikátorů souboru,
který obsahuje aplikace pro všechny klienty, které chcete povolit nebo blokovat. Vaše síť může
například zahrnovat 32bitové a 64bitové klienty se systémem Windows 8.1 a 64bitové klienty se
systémem Windows 10. Pro každou bitovou kopii klienta můžete vytvořit seznam neopakovatelných
identifikátorů souboru.
Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru lze vytvořit následujícími způsoby:
• Symantec Endpoint Protection poskytuje program kontrolního součtu pro vytvoření seznamu

neopakovatelných identifikátorů. Tento nástroj je instalován spolu s aplikací Symantec Endpoint
Protection na klientském počítači.
Můžete jej použít k vytvoření kontrolního součtu pro konkrétní aplikaci nebo všechny aplikace
v zadaném umístění. Tímto způsobem lze vygenerovat jedinečné identifikátory souboru, pokud
je uzamčení systému nastaveno na režim odmítnutí.
Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru pomocí nástroje checksum.exe

• Pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory můžete vytvořit seznam
neopakovatelných identifikátorů souboru v jednom počítači nebo malé skupině počítačů.
Z konzole můžete spustit příkaz Shromáždit neopakovatelné identifikátory souboru. Tento
příkaz vytvoří seznam jedinečných identifikátorů souboru, který obsahuje všechny aplikace
v cílových počítačích. Příkaz je vhodné spustit například v počítači, ve kterém běží hlavní
bitová kopie. Tento způsob můžete zvolit, pokud je uzamčení systému nastaveno na režim
povolení. Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru, který tímto příkazem vytvoříte,
nelze upravovat. Při opětovném spuštění příkazu je seznam neopakovatelných identifikátorů
souboru automaticky aktualizován.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

• Vytvořte seznam neopakovatelných identifikátorů souboru pomocí libovolného nástroje ke
zjištění kontrolního součtu třetích stran.

Note: Pokud aplikaci Symantec EDR spustíte v síti, pravděpodobně se zobrazí seznamy
neopakovatelných identifikátorů souboru z aplikace Symantec EDR.

Note: Interakce mezi funkcí uzamčení systému a pravidly seznamu zakázaných položek produktu
Symantec EDR

Krok 2: Import seznamů
neopakovatelných identifikátorů
souboru do aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager

Před použitím seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru v konfiguraci uzamčení systému
musí být seznam k dispozici v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud vytvoříte seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru pomocí nástroje ke zjištění
kontrolního součtu, je třeba importovat seznamy do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager ručně.
Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
Pokud seznam neopakovatelných identifikátorů vytvoříte pomocí příkazu Shromáždit seznam
neopakovatelných identifikátorů souboru, výsledný seznam bude automaticky k dispozici
v konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Stávající seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru lze z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager také exportovat.
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Krok 3: Vytvoření seznamů
názvů aplikací pro schválené a
neschválené aplikace

Pomocí libovolného textového editoru můžete vytvořit textový soubor, který obsahuje názvy souborů
aplikací, které chcete povolit nebo blokovat. Tyto soubory, na rozdíl od seznamu neopakovatelných
identifikátorů souboru, importujete přímo do konfigurace uzamčení systému. Jakmile importujete
soubory, aplikace se zobrazí jako jednotlivé záznamy v konfiguraci uzamčení systému.
Jednotlivé názvy aplikací můžete do konfigurace uzamčení systému zadat také ručně.

Note: Pokud je v režimu odmítnutí povoleno uzamčení systému, výkon počítače může být ovlivněn
velkým množstvím jmenovaných aplikací.

Vytvoření seznamu názvů aplikací pro import do konfigurace uzamčení systému
Krok 4: Nastavení a otestování
konfigurace uzamčení systému

V testovacím režimu je uzamčení systému zakázáno a neblokuje žádné aplikace. Všechny
neschválené aplikace jsou přihlášeny, ale nejsou blokovány. Použijte možnost Protokolovat
pouze neschválené aplikace v dialogu Uzamčení systému pro otestování konfigurace uzamčení
systému.
Chcete-li nastavit a spustit test, postupujte podle následujících kroků:
• Přidání seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru do konfigurace uzamčení systému.

Seznamy neopakovatelných identifikátorů jsou schválené aplikace v režimu povolení. Seznamy
neopakovatelných identifikátorů jsou zakázané aplikace v režimu odmítnutí.

• Přidejte jednotlivé názvy aplikací nebo importujte seznamy názvů aplikací do konfigurace
systému uzamčení.
V konfiguraci uzamčení systému můžete importovat seznam názvů aplikací místo zadávání
jmen jedno po druhém. Aplikace v režimu povolení jsou schválené aplikace. Aplikace v režimu
odmítnutí jsou zakázané aplikace.

• Spusťte test na určitou dobu.
Spusťte uzamčení systému v testovacím režimu na dostatečně dlouhou dobu, aby klienti stihli
spustit běžné aplikace. Typickým časovým rámcem je jeden týden.

Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému
Krok 5: Zobrazení
neschválených aplikací a úprava
konfigurace systému uzamčení
v případě nutnosti

Jakmile spustíte test na určitou dobu, můžete zkontrolovat seznam zakázaných aplikací. Můžete
zobrazit seznam neschválených aplikací zkontrolováním stavu v dialogovém okně Uzamčení
systému.
Přihlášené události se rovněž zobrazí v protokolu Řízení aplikací.
Můžete rozhodnout, zda přidat více aplikací do neopakovatelného identifikátoru souboru nebo
do seznamu aplikací. Před povolením uzamčení systému můžete do aplikace přidat seznamy
neopakovatelných identifikátorů souboru nebo je z ní vyjmout.
Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému

Krok 6: Povolení uzamčení
systému

Ve výchozím nastavení funguje uzamčení systému v režimu povolení. Uzamčení systému můžete
nakonfigurovat tak, aby se místo toho spustilo v režimu odmítnutí.
Když aktivujete uzamčení systému v režimu povolení, zablokujete všechny aplikace, které
nejsou v seznamu schválených aplikací. Jakmile povolíte uzamčení systému v režimu odmítnutí,
zablokujete všechny aplikace, které jsou na seznamu neschválených aplikací.

Note: Ujistěte se, že jste otestovali konfiguraci, předtím než povolíte uzamčení systému. Pokud
zablokujete potřebnou aplikaci, je možné, že vaše klientské počítače nebude možné znovu spustit.

Spuštění uzamčení systému v režimu povolených položek
Spuštění uzamčení systému v režimu odmítnutí
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Krok 7: Aktualizace seznamů
neopakovatelných identifikátorů
souboru pro uzamčení systému

Časem můžete změnit aplikace, které běží v síti. Můžete aktualizovat seznamy neopakovatelných
identifikátorů souboru nebo odebrat seznamy dle potřeby.
Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru lze aktualizovat následujícími způsoby:
• Ručně přidat, nahradit nebo sloučit seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru, které jste

importovali.
Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru není možné přidat do seznamu
neopakovatelných identifikátorů vytvořeného pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné
identifikátory souboru. K importovanému seznamu můžete přidat seznam vytvořený příkazem.
V případě, že znovu spustíte příkaz neopakovatelných identifikátorů, je třeba přidaný seznam
znovu vytvořit.
Ruční aktualizace souboru neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager

• Importované stávající seznamy neopakovatelných identifikátorů lze automaticky aktualizovat.
Rovněž můžete automaticky aktualizovat aplikace nebo seznamy názvů aplikací, které
importujete.
Automatická aktualizace seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru, aby bylo možné
povolit nebo zablokovat funkci uzamčení systému
Vytvoření seznamu názvů aplikací pro import do konfigurace uzamčení systému

• Pokud chcete automaticky aktualizovat seznam neopakovatelných identifikátorů vytvořený
příkazem, spusťte znovu příkaz Shromáždit neopakovatelné identifikátory souboru.
Když příkaz znovu spustíte, nový seznam automaticky nahradí stávající seznam.

Note: Jakmile do sítě přidáte klientské počítače, můžete chtít znovu testovat konfigurace uzamčení
celého systému. Nové klienty můžete přesunout do samostatné skupiny či testovací sítě a zakázat
uzamčení systému. Také můžete ponechat uzamčení systému povolené a spustit konfiguraci v
režimu pouze s protokolováním. Můžete také testovat jednotlivé neopakovatelné identifikátory
souboru nebo aplikace, jak je popsáno v následujícím kroku.

Krok 8: Otestování vybraných
položek před jejich přidáním
nebo odebráním při povoleném
uzamčení systému

Jakmile je povoleno uzamčení systému, můžete testovat jednotlivé neopakovatelné identifikátory
souboru, seznamy názvů aplikací nebo konkrétní aplikace před tím, než je přidáte do konfigurace
uzamčení systému nebo je z ní vyjmete.
Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru můžete vyjmout, pokud máte více seznamů a
některé z nich nevyužíváte.

Note: Dávejte pozor, jestliže přidáváte nebo vyjímáte seznam neopakovatelných identifikátorů
souboru nebo konkrétní aplikaci z uzamčení systému. Přidání a vyjmutí položek z uzamčení
systému může být riskantní. Na klientských počítačích můžete blokovat důležité aplikace.

• Otestujte zvolené položky.
Použijte možnost Před odstraněním testovat k označení určitých seznamů neopakovatelných
identifikátorů souboru nebo konkrétních aplikací jako neschválených.
Jakmile spustíte tento test, uzamčení systému se povolí, ale neblokuje žádnou zvolenou aplikaci
ani jinou aplikaci ve zvoleném seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru. Namísto toho
uzamčení systému přihlásí aplikace jako neschválené.

• Zkontrolujte protokol řízení aplikace.
Položky protokolu se rovněž zobrazí v protokolu Řízení aplikací. Pokud nejsou pro testované
aplikace v protokolu žádné záznamy, znamená to, že vaši klienti tyto aplikace nepoužívají.

Nastavení řízení aplikací

 401



 

Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souborů pomocí nástroje checksum.exe
Můžete spustit nástroj checksum.exe, který vygeneruje seznam otisků souboru. Seznam obsahuje následující položky pro
každý spustitelný soubor nebo soubor DLL, které se nachází v počítači na dané cestě:

• cesta,
• Název souboru
• odpovídající kontrolní součet.

Seznam neopakovatelných identifikátorů souborů poté můžete importovat do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager, abyste jej mohli použít při konfiguraci uzamčení systému.

Nástroj je instalován spolu s aplikací Symantec Endpoint Protection na klientském počítači.

Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager

Konfigurace uzamčení systému

Seznam neopakovatelných identifikátorů souborů lze rovněž vytvořit pomocí nástroje třetí strany nebo příkazu
Shromáždit neopakovatelné identifikátory.

Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru s nástrojem checksum.exe
1. Přejděte k počítači, který obsahuje obraz, pro který chcete seznam neopakovatelných identifikátorů vytvořit a otevřete

okno příkazového řádku.

Na počítači musí být nainstalován klientský software Symantec Endpoint Protection.

2. Přejděte do složky instalace klienta, která obsahuje soubor checksum.exe. Soubor se obvykle nachází v následující
složce:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\

3. Zadejte následující příkaz:

checksum.exe outputfile.txt  cesta

Kde:

• outputfile.txt je název výsledného textového pole obsahujícího kontrolní součty všech aplikací, které se nacházejí
v dané jednotce.

• cesta je cesta k souboru v počítači, ve kterém chcete shromáždit informace o kontrolních součtech.

NOTE

Chcete-li vytvořit kontrolní součty pro všechny soubory na jednotce C:, je nutné zadat lomítko na konci cesta.
V opačném případě se příkaz provede pouze ve složce, ve které se nachází soubor checksum.exe.

Každý řádek ve výstupním souboru má následující formát:

kontrolní_součet_souboru úplná_cesta_k_souboru_exe_nebo_DLL

Hodnota kontrolního součtu a úplný název cesty jsou odděleny mezerou.

Příklad výstupu nástroje checksum.exe je uveden zde:

0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe

35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll

2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

Příklad syntaxe
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Dále je uveden příklad syntaxe, kterou můžete použít k vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů pro všechny
soubory na jednotce C:

checksum.exe cdrive.txt c:/

Tento příkaz vytvoří soubor s názvem cdrive.txt. Soubor obsahuje kontrolní součty a cesty všech spustitelných souborů a
knihoven DLL nalezených na jednotce C počítače, na němž je nástroj spuštěn.

NOTE

Pokud cesty obsahují mezeru nebo pokud používáte dávkový soubor, uzavřete cestu pomocí uvozovek
(""), například:"C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe"
cdrive.txt c:/

Dále je uveden příklad syntaxe, kterou můžete použít k vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů pro složku
v klientském počítači:

checksum.exe blocklist.txt c:\Files

Tento příkaz vytvoří soubor s názvem blocklist.txt. Obsahuje kontrolní součty a souborové cesty všech spustitelných
souborů a DLL nalezených ve složce Soubory (Files).

NOTE

Pokud cesty obsahují mezeru nebo pokud používáte dávkový soubor, uzavřete cestu pomocí uvozovek
(""), například:"C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe"
blocklist.txt "c:\Soubory s mezerou"

Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
Chcete-li do konfigurace uzamčení systému přidat seznamy neopakovatelných identifikátorů souborů, musí být k dispozici
v konzole Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud vytvoříte seznamy neopakovatelných identifikátorů pomocí
nástroje checksum.exe nebo nástroje ke zjištění kontrolního součtu třetí strany, je třeba seznamy importovat ručně. Také
je možné sloučit seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru.

Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru vytvořené pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory
souboru jsou automaticky k dispozici v konzole. Nemusíte je importovat. Seznamy neopakovatelných identifikátorů
souboru vytvořené pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory souboru nelze upravit. Můžete ale sloučit
seznam neopakovatelných identifikátorů souboru vytvořený příkazem s jiným seznamem neopakovatelných identifikátorů
souboru. Pokud kvůli novému vytvoření seznamu příkaz spustíte znovu, je nutné soubory znovu ručně sloučit.

Konfigurace uzamčení systému

Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru pomocí nástroje checksum.exe

Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru
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1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady rozbalte položku Součásti zásad a potom klikněte na položku Seznamy neopakovatelných
identifikátorů souboru.

3. V části Úlohy klepněte na položku Přidat seznam neopakovatelných identifikátorů souboru.

4. Na uvítacím panelu Průvodce přidáním neopakovatelného identifikátoru souboru klepněte na tlačítko Další.

5. Na panelu Informace o novém neopakovatelném identifikátoru souboru zadejte název a popis nového seznamu.

6. Klikněte na tlačítko Další.

7. Na panelu Vytvořit neopakovatelný identifikátor souboru zvolte jednu z následujících možností:

• Vytvořit neopakovatelný identifikátor souboru importováním souboru neopakovatelného identifikátoru
souboru

• Vytvořit neopakovatelný identifikátor souboru kombinací více existujících neopakovatelných identifikátorů
souboru
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste již importovali více seznamů neopakovatelných identifikátorů
souboru.

8. Klikněte na tlačítko Další.

9. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte cestu k vytvořenému neopakovatelnému identifikátoru souboru. Soubor můžete zadat pomocí procházení.
• Vyberte seznamy neopakovatelných identifikátorů, které chcete sloučit.

10. Klikněte na tlačítko Další.

11. Klikněte na tlačítko Zavřít.

12. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Importovaný nebo sloučený seznam se zobrazí na kartě Zásady v části Zásady > Součásti zásad > Seznamy
neopakovatelných identifikátorů souboru.

Ruční aktualizace souboru neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru může být potřeba po určité době používání funkce uzamčení systému
aktualizovat. Ve stávajícím importovaném seznamu neopakovatelných identifikátorů můžete přidat, změnit nebo odebrat
záznamy. Stávající seznam neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
nelze upravovat přímo. 

Pokud chcete sloučit seznamy neopakovatelných identifikátorů do nového seznamu s jiným názvem, použijte Průvodce
přidáním neopakovatelného identifikátoru souboru.

Pokud vytvoříte seznam neopakovatelných identifikátorů pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory, nelze
změnit, nahradit ani odebrat položky. Můžete ale seznam vytvořený příkazem přidat k importovanému seznamu. Pokud
příkaz spustíte znovu, je třeba seznam neopakovatelných identifikátorů znovu ručně upravit.

Nemůžete upravovat žádné seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru, které produkt Symantec EDR odesílá do
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager

Konfigurace uzamčení systému

Aktualizace souboru neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
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1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady rozbalte položku Součásti zásad a potom klikněte na položku Seznamy neopakovatelných
identifikátorů souboru.

3. V podokně Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru zvolte seznam neopakovatelných identifikátorů
souboru, který si přejete upravit.

4. Klikněte na tlačítko Upravit.

5. V průvodci úpravou neopakovatelného identifikátoru souboru klikněte na tlačítko Další.

6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klepnutím na položku Přidat neopakovatelný identifikátor souboru k tomuto neopakovatelnému identifikátoru
souboru přidejte nový soubor ke stávajícímu.

• Kliknutím na možnost Přidat jiný neopakovatelný identifikátor souboru k tomuto neopakovatelnému
identifikátoru souboru sloučíte seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru, které jste už importovali.

• Klikněte na možnost Replace an existing list with a new one (Nahradit stávající seznam novým).
• Klikněte na možnost Remove any fingerprints that also appear on a new list (Odstranit jakékoli

neopakovatelné identifikátory, které se také zobrazí v novém seznamu).

7. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor nebo zadejte do příslušného pole úplnou cestu k seznamu
neopakovatelných identifikátorů souboru, který chcete upravit, vyměnit nebo odebrat.

• Vyberte neopakovatelné identifikátory, které chcete sloučit.

8. Klikněte na tlačítka Další > Zavřít > Dokončit.

Interakce mezi funkcí uzamčení systému a pravidly seznamu zakázaných položek produktu
Symantec EDR
Pokud je v síti produkt Symantec EDR, pravděpodobně se vám budou při konfiguraci funkce uzamčení systému
z produktu Symantec EDR zobrazovat blokované apliakce.

Interakce seznamů zakázaných položek produktu Symantec EDR s konfigurací funkce uzamčení systému probíhá
následujícím způsobem:

• Když aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obdrží od produktu Symantec EDR pravidlo seznamu
zakázaných položek, Symantec Endpoint Protection Manager zapne u všech domén a skupin funkci uzamčení
systému v režimu zákazu.

• Pravidlo seznamu zakázaných položek se při konfiguraci funkce uzamčení systému zobrazí v seznamu
neopakovatelných identifikátorů souboru aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Úprava seznamu
neopakovatelných identifikátorů souboru z produktu Symantec EDR není možná.

• Pokud jste nakonfigurovali skupinu klientů s funkcí uzamčení systému zapnutou v režimu povolení, bude toto
nastavení zachováno a aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pravidlo seznamu zakázaných položek
produktu Symantec EDR nepoužije.

• Pokud funkci uzamčení systému vypnete a odstraníte seznam zakázaných položek produktu Symantec EDR, aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager funkci uzamčení systému automaticky znovu zapne a použije seznam
zakázaných položek.

• Pokud funkci automatického uzamčení systému vypnete, ale neodstraníte seznam zakázaných položek produktu
Symantec EDR, zůstane funkce uzamčení systému vypnuta, dokud ji znovu nezapnete.
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NOTE

Produkt Symantec EDR odesílá pravidla seznamu povolených položek přímo klientům Symantec Endpoint
Protection. Produkt Symantec EDR neodesílá neopakovatelé identifikátory souboru seznamu povolených
položek aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Spuštění uzamčení systému v režimu povolených položek

Spuštění uzamčení systému v režimu odmítnutí

Konfigurace skupin klientů na odesílání dotazů na hodnocení a dat na soukromé servery

Vytvoření seznamu názvů aplikací pro import do konfigurace uzamčení systému
Do konfigurace uzamčení systému lze importovat seznam názvů aplikací. Seznam názvů aplikací můžete do nastavení
uzamčení systému importovat namísto toho, abyste názvy přidávali jednotlivě.

Výchozí nastavení maximálního počtu aplikací, které můžete zahrnout do kombinovaných seznamů názvů aplikací, je
512. Maximální počet můžete změnit v souboru conf.properties.

V jakémkoli textovém editoru můžete vytvořit soubor se seznamem názvů aplikací.

Každý řádek souboru může obsahovat následující položky oddělené mezerou:

• Název souboru
Pokud uvádíte cestu k souboru, musí být zadána v uvozovkách.

• Testovací režim
Hodnota by měla být 1 nebo Y v případě aktivního režimu, 0 nebo N v případě neaktivního režimu. Pokud ponecháte
pole prázdné, testovací režim bude neaktivní. Pokud chcete stanovit režim porovnání, musíte uvést hodnotu.

• Režim porovnání (zástupný znak nebo regulární výraz)
Hodnota by měla být 1 nebo Y v případě porovnání regulárních výrazů, 0 nebo N v případě porovnání zástupných
znaků. Pokud ponecháte pole prázdné, bude použito porovnání zástupných znaků.

NOTE

Pole testovacího režimu u každé aplikace ze seznamu aktivuje nebo deaktivuje funkci Před přidáním testovat
nebo Před odstraněním testovat. Pole testovacího režimu bude ignorováno, pokud pro testování nastavení
uzamčení celého systému použijete funkci Protokolovat pouze aplikace.

Každý řádek by měl mít následující syntax:

filename test_mode matching_mode

Například:

aa.exe

bb.exe 0 1

cc.exe 1

dd.exe 1 0

"c:\program files\ee.exe" 0 0

Když importujete tento seznam do uzamčení systému, jednotlivé aplikace se zobrazí v nastavení uzamčení systému
s následujícím nastavením:
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Table 119: Příklad nastavení režimu porovnání

Název aplikace
Před přidáním

testovat nebo Před
odstraněním testovat

Režim porovnání

aa.exe Zakázáno Zástupný znak
bb.exe Zakázáno Regulární výraz
cc.exe Povoleno Zástupný znak
dd.exe Povoleno Zástupný znak
c:\program files\ee.exe Zakázáno Zástupný znak

Konfigurace uzamčení systému

Automatická aktualizace seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru, aby bylo možné
povolit nebo zablokovat funkci uzamčení systému
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může automaticky aktualizovat stávající seznamy neopakovatelných
identifikátorů souboru a seznamy názvů aplikací, které jste importovali, sloučili nebo připojili.

Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru, které vytvoříte pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné
identifikátory souboru, se automaticky aktualizují, když příkaz znovu spustíte na stejném počítači.

Stávající seznam neopakovatelných identifikátorů souborů můžete podle potřeby aktualizovat také ručně.

Table 120: Aktualizace seznamu povolených položek a seznamu zakázaných položek pro funkci uzamčení
systému

Krok Popis

Krok 1: Vytvořte aktualizované
seznamy neopakovatelných
identifikátorů souborů nebo
seznamy s názvy aplikací a tyto
soubory komprimujte.

K vytvoření aktualizovaných seznamů neopakovatelných identifikátorů souborů můžete použít
nástroj checksum.exe nebo další nástroje jiných výrobců. Aktualizaci seznamů s názvy aplikací
můžete provést prostřednictvím libovolného textového editoru. Seznamy musí obsahovat stejné
názvy, které jsou uvedeny v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru pomocí nástroje checksum.exe
Seznam neopakovatelných identifikátorů, který vytvoříte pomocí příkazu Shromáždit
neopakovatelné identifikátory souboru, nelze aktualizovat přímo. Seznam vytvořený příkazem
můžete sloučit s jiným seznamem nebo k seznamu vytvořenému příkazem připojit importovaný
seznam.
Funkce automatických aktualizací vyžaduje komprimovaný soubor (soubor zip) se seznamem
neopakovatelných identifikátorů souborů a názvů aplikací. K vytvoření souborů zip můžete použít
funkci pro komprimaci souborů v systému Windows nebo libovolný archivační nástroj.

Krok 2: Vytvořte soubor index.ini. Soubor index.ini umožňuje určit, který seznam neopakovatelných identifikátorů souborů a seznam
s názvy aplikací by měla aplikace Symantec Endpoint Protection Manager aktualizovat.
Podle potřeby můžete také vytvořit soubor index.ini pomocí jakéhokoli textového editoru a soubor
zkopírovat do zadané adresy URL.
Vytvoření souboru index.ini pro potřeby automatických aktualizací seznamu povolených
a zakázaných položek ve funkci uzamčení systému
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Krok Popis

Krok 3: Zpřístupněte
komprimovaný soubor a soubor
index.ini pro aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager využívá k získání souborů index.ini a zip
z uvedené adresy URL protokoly UNC, FTP nebo HTTP/HTTPS. Aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager k aktualizaci uvedených souborů využívá pokyny v souboru index.ini. Po
povolení automatických aktualizací bude aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
pravidelně podle nastaveného plánu kontrolovat, zda se na dané adrese URL nenachází
aktualizované soubory.
U UNC jsou podporována pouze sdílení JCFIS. Sdílení DFS nejsou podporována.

Note: Pokud nemůžete použít protokoly UNC, FTP nebo HTTP/HTTPS, můžete zkopírovat
soubor index.ini a aktualizované soubory neopakovatelných identifikátorů souborů a názvů
aplikací přímo do následující složky: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\inbox\WhitelistBlacklist\content. Soubory by neměly být zkomprimovány.
Pokud nelze použít protokoly UNC, FTP nebo HTTP/HTTPS, aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager bude aktualizované soubory vyhledávat v této složce.

Krok 4: Povolte automatické
aktualizace seznamu povolených
a zakázaných položek v konzoli
pro správu.

Je třeba povolit automatickou aktualizaci stávajících seznamů povolených nebo zakázaných
položek v konzoli Symantec Endpoint Protection Manager.
Povolení aktualizací a nastavení plánu a informací o adrese URL je možné prostřednictvím
dialogového okna Aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.
Povolení automatických aktualizací seznamu povolených nebo zakázaných položek pro funkci
uzamčení systému

Krok 5: Zkontrolujte stav
automatických aktualizací
seznamu povolených nebo
zakázaných položek.

Ověření, zda aplikace Symantec Endpoint Protection Manager dokončila aktualizaci, je možné
nahlédnutím do stavu v konzole.
V konzole proveďte jednu z následujících akcí:

• Na kartě Správce vyberte umístění. Zobrazí se zpráva podobná následující zprávě:
Aktualizace seznamu povolených položek k revizi 20200528 R016 popis proběhla
úspěšně.

• Na kartě Monitory vyberte možnost Systémové protokoly: Aktivita serveru. Typ události je
zpravidla podobný této: Aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru.

• Na kartě Zásady v části Součásti zásad zkontrolujte popis seznamu neopakovatelných
identifikátorů souborů. Popis je podobný popisu Revize: 20200528 R016 popis.

Ruční aktualizace souboru neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurace uzamčení systému

Vytvoření souboru index.ini pro potřeby automatických aktualizací seznamu povolených a zakázaných
položek ve funkci uzamčení systému

Funkce automatických aktualizací vyžaduje soubor index.ini. Tento soubor můžete vytvořit s pomocí textového editoru.

NOTE

Pokud v textovém souboru chcete použít znaky jiné než anglické abecedy, je vhodné při úpravě a uložení
souboru použít formát UTF-8 bez značení BOM.

Soubor index.ini definuje následující položky:

• Revize a název komprimovaného souboru s aktualizovaným seznamem neopakovatelných identifikátorů souborů a
seznamem názvů aplikací.

• Názvy seznamu neopakovatelných identifikátorů souborů a seznamu názvů aplikací, které chcete aktualizovat.
• Názvy skupin klientů, které seznamy s názvy aplikací využívají.
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Stávající seznam nebo skupina neopakovatelných identifikátorů souborů se musí v daný okamžik nacházet v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager. Skupina musí mít aktivní funkci uzamčení systému. Seznam neopakovatelných
identifikátorů souborů a seznam názvů aplikací musí být v uvedeném komprimovaném souboru k dispozici.

Struktura souboru index.ini by měla následovat následující syntax:

[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

V souboru index.ini byste měli například použít následující řádky:

[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

Automatická aktualizace seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru, aby bylo možné povolit nebo zablokovat
funkci uzamčení systému

Vytvoření seznamu názvů aplikací pro import do konfigurace uzamčení systému

Povolení automatických aktualizací seznamu povolených nebo zakázaných položek pro funkci
uzamčení systému

Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete nakonfigurovat tak, aby automaticky aktualizovala seznamy
povolených nebo zakázaných položek používané v rámci funkce uzamčení systému.
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Pokud chcete automaticky aktualizovat seznam neopakovatelných identifikátorů souboru, který jste vygenerovali pomocí
příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory, nejprve příkaz spusťte.

1. V konzole na kartě Správce klepněte na položku Servery.

2. Klepněte pravým tlačítkem na příslušný server a vyberte položku Upravit vlastnosti serveru.

3. V dialogovém okně Vlastnosti serveru klepněte na kartu Aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru.

4. Na kartě Aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru zaškrtněte políčko Automaticky aktualizovat
seznam povolených nebo zakázaných položek.

5. Zadejte adresu URL s umístěním souboru index.ini a komprimovaného souboru.

Pokud chcete používat servery UNC nebo FTP, musíte také zadat uživatelské jméno a heslo u souboru index.ini
i u souboru s obsahem.

6. V části Plán můžete určit, jak často se má aplikaceSymantec Endpoint Protection Manager o aktualizaci seznamu
pokoušet.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Automatická aktualizace seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru, aby bylo možné povolit nebo zablokovat
funkci uzamčení systému

Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému
Uzamčení systému se obvykle provádí v testovacím režimu po jeden týden nebo po takovou dobu, aby v klientech mohly
být používány typické aplikace. Po určení, že nastavení pro uzamčení systému nezpůsobuje uživatelům problémy,
můžete uzamčení povolit.

Jakmile spustíte uzamčení systému v testovacím režimu, uzamčení systému se zakáže. Uzamčení systému neblokuje
žádné aplikace. Namísto toho se neschválené aplikace přihlásí před blokovanými, takže před povolením uzamčení
systému můžete zkontrolovat seznam. Položky protokolu lze také zobrazit v protokolu Řízení. Neschválené aplikace
můžete také vidět v dialogovém okně Uzamčení systému.

NOTE

Chcete-li povolit schválené aplikace v klientu, můžete také vytvořit pravidla brány firewall.

Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému:

1. V konzole klikněte na položku Klienti a poté v části Klienti vyhledejte skupinu, pro kterou chcete nastavit uzamčení
systému.

2. Na kartě Zásady klikněte na možnost Uzamčení systému.
3. Klikněte na přepínač Protokolovat neschválené aplikace, aby se uzamčení systému spustilo v testovacím režimu.

Tato možnost protokoluje neschválené aplikace, které jsou aktuálně spuštěny v klientech.
4. Vyberte Režim povolení nebo Režim odmítnutí.

Tyto možnosti se ve verzi 14.3 RU1 změnily z možnosti  Režim seznamu povolených položek a Režim seznamu
zakázaných položek.

5. V části Seznamy souborů aplikací u možnosti Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru přidejte nebo
odeberte seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru.
Chcete-li přidat seznam, musí být dostupný v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager

6. Chcete-li přidat seznam názvů aplikací, v části Seznamy souborů aplikací u možnosti Název souboru klikněte na
tlačítko Importovat.
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Vyberte seznam názvů aplikace, který chcete importovat a klepněte na Import. Aplikace se v seznamu zobrazí jako
jednotlivé položky v konfiguraci uzamčení systému.
Seznam názvů aplikací musí být textový soubor, který obsahuje název souboru, testovací režim a režim shody.
Vytvoření seznamu názvů aplikací pro import do konfigurace uzamčení systému

7. Chcete-li přidat jednotlivou aplikaci, v části Seznamy souborů aplikací u možnosti Název souboru klikněte na
tlačítko Přidat.

8. V dialogu Přidat definici souboru zadejte úplnou cestu k souboru (.exe nebo .dll).
Názvy lze určit pomocí běžného řetězce nebo syntaxe regulárního výrazu. Názvy mohou obsahovat zástupné znaky
(* pro jakýkoli znak a ? pro jeden znak). Název může také obsahovat proměnné prostředí, například %ProgramFiles%
(umístění adresáře Program Files) nebo %windir% (instalační složka systému Windows).

9. Ponechejte položku Použít porovnání zástupných znaků (jsou podporovány znaky * a ?) standardně vybranou
nebo klepněte na položku Použít porovnání regulárních výrazů, pokud jste v názvu souboru použili regulární výrazy.

10. Pokud chcete povolit soubor pouze, pokud je spuštěn v určitém typu jednotky, klepněte na tlačítko Porovnávat pouze
soubory v následujících typech jednotek.
Zrušte označení typů jednotek, které nechcete zahrnout. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny typy jednotek.

11. Pokud chcete porovnávat podle typu ID zařízení, zaškrtněte položku Porovnat pouze soubory v následujícím typu
ID zařízení a potom klepněte na položku Vybrat.

12. Klepněte v seznamu na požadované zařízení a klepněte na tlačítko OK.
13. Klepnutím na tlačítko OK spustíte test.

Po určité době uvidíte seznam neschválených aplikací. Pokud znovu otevřete dialogové okno Uzamčení systému pro
název skupiny, uvidíte, jak dlouho test probíhal.

Zobrazení neschválených aplikací, které test přihlásil, ale nezablokoval:

1. V dialogu Uzamčení systému pro název skupiny klikněte na možnost Zobrazit neschválené aplikace.
2. V dialogu Neschválené aplikace zkontrolujte aplikace.

Tento seznam obsahuje informace o čase, kdy byla aplikace spuštěna, hostitelském názvu počítače, uživatelském
jméně klienta a názvu spustitelného souboru.

3. Určete, jak chcete s neschválenými aplikacemi zacházet.
V režimu povolení můžete přidat názvy aplikací, které chcete povolit, do seznamu povolených aplikací. V režimu
odmítnutí můžete odebrat názvy aplikací, které chcete povolit.

4. V dialogu Neschválené aplikace klepněte na Obnovit test, pokud jste změnili seznamy neopakovatelných
identifikátorů souboru nebo jednotlivé aplikace a chcete spustit test znovu. Jinak klepněte na tlačítko Zavřít.

5. Po dokončení testování můžete povolit uzamčení systému.

Konfigurace uzamčení systému

Spuštění uzamčení systému v režimu povolených položek
Uzamčení systému lze nastavit tak, aby byly na klientských počítačích povoleny pouze schválené aplikace. Je možné
spustit pouze aplikace ze schváleného seznamu. Všechny ostatní aplikace jsou blokovány. Seznam schválených aplikací
se jmenuje seznam povolených položek. Schválené aplikace podléhají dalším ochranným funkcím Symantec Endpoint
Protection.

NOTE

Ve výchozím nastavení běží uzamčení systému v režimu povolených položek, když ho povolíte.

Měli byste nakonfigurovat uzamčení systému tak, aby běželo v režimu povolených položek pouze v případě, že
platí následující podmínky:
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• Konfigurace uzamčení systému byla testována s volbou Protokolovat pouze neschválené aplikace.
• Jste si jistí, že všechny aplikace, které vaše klientské počítače potřebují k provozu, jsou uvedeny v seznamu

schválených aplikací.

WARNING

Dávejte pozor, jestliže přidáváte nebo vyjímáte seznam neopakovatelných identifikátorů souboru nebo konkrétní
aplikaci z uzamčení systému. Přidání a vyjmutí položek z uzamčení systému může být riskantní. Na klientských
počítačích můžete blokovat důležité aplikace.

Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému

NOTE

Pokud spustíte uzamčení systému povolení v režimu povolených položek, aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager nepoužije žádné blokované aplikace z aplikace Symantec EDR.

Interakce mezi funkcí uzamčení systému a pravidly seznamu zakázaných položek produktu Symantec EDR

Postup spuštění uzamčení systému v režimu povolených položek:
1. V konzole klepněte na položku Klienti.

2. V části Klienti vyhledejte skupinu, pro kterou chcete uzamčení systému nastavit.

Vyberete-li podskupinu, rodičovská skupina musí mít vypnutou funkci dědictví.

3. Na kartě Zásady klikněte na možnost Uzamčení systému.

4. V části Uzamčení systému vyberte možnost Povolit uzamčení systému k zablokování všech neschválených
aplikací, které se klient snaží spustit.

5. V části Seznamy souborů aplikací vyberte možnost Režim povolených položek (Režim povolených položek ve
verzi 14.3 MP1 a starších).

6. V části Schválené aplikace musí být zahrnuty všechny aplikace, které spouští vaše klientské počítače.

WARNING

Je třeba zahrnout všechny aplikace, které na vašich klientských počítačích běží, do seznamu schválených
aplikací. Pokud tak neučiníte, může se stát, že některé klientské počítače nebude možné znovu spustit nebo
uživatelé nebudou moci spouštět důležité aplikace.

7. Chcete-li zobrazit zprávu v klientském počítači v případě blokování aplikace klientem, označte možnost Upozornit
uživatele, je-li aplikace blokována.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace uzamčení systému

Zakázání převádění u skupiny

Spuštění uzamčení systému v režimu odmítnutí
Funkci uzamčení systému můžete povolit a blokovat tak všechny neschválené aplikace v seznamu na vašich klientských
počítačích. Zablokovány budou všechny aplikace v seznamu neschválených položek. Seznam neschválených aplikací
se nazývá seznam zakázaných položek. Všechny ostatní aplikace budou povoleny. Povolené aplikace jsou i nadále
sledovány dalšími bezpečnostními funkcemi aplikace Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Pokud spustíte produkt Symantec EDR ve své síti, bude mít konfigurace produktu Symantec EDR vliv na
konfiguraci seznamu povolených položek funkce uzamčení systému.
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Interakce mezi funkcí uzamčení systému a pravidly seznamu zakázaných položek produktu Symantec EDR

Měli byste nakonfigurovat uzamčení systému, které bude blokovat neschválené aplikace, pouze pokud platí
následující podmínky:

• Konfigurace uzamčení systému byla testována s volbou Protokolovat pouze neschválené aplikace.
• Jste si jisti, že všechny aplikace, které by měl klientský počítač blokovat, jsou uvedeny v seznamu neschválených

aplikací.

Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému

WARNING

Dávejte pozor, jestliže přidáváte nebo vyjímáte seznam neopakovatelných identifikátorů souboru nebo konkrétní
aplikaci z uzamčení systému. Přidání a vyjmutí položek z uzamčení systému může být riskantní. Na klientských
počítačích můžete blokovat důležité aplikace.

Spuštění uzamčení systému v režimu seznamu zakázaných položek
1. V konzole klepněte na položku Klienti.

2. V části Klienti vyhledejte skupinu, pro kterou chcete uzamčení systému nastavit.

Vyberete-li podskupinu, rodičovská skupina musí mít vypnutou funkci dědictví.

Zakázání převádění u skupiny

3. Na kartě Zásady klikněte na položku Uzamčení systému.

4. V dialogovém okně Uzamčení systému klikněte na přepínač Povolit uzamčení systému.

5. V části Seznamy souborů aplikací vyberte možnost Režim odmítnutí. Tato možnost se ve verzi 14.3 MP1 a starších
nazývá Režim zakázaných položek.

6. V části Neschválené aplikace se ujistěte, že jste zahrnuli všechny aplikace, které chcete na klientském počítači
blokovat.

NOTE

Při velkém počtu uvedených aplikací může klesnout výkon vašeho klientského počítače.

7. Chcete-li zobrazit zprávu v klientském počítači v případě blokování aplikace klientem, označte možnost Upozornit
uživatele, je-li aplikace blokována.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení a testování konfigurace uzamčení systému před povolením uzamčení systému

Konfigurace uzamčení systému

Správa řízení zařízení
Řízení zařízení upřesňuje, jaká hardwarová zařízení jsou povolena nebo blokována na vašich klientských počítačích.
Správa řízení zařízení se provádí pomocí seznamu výchozích hardwarových zařízení a zásad řízení zařízení. Můžete
rovněž přidat vlastní zařízení.
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Table 121: Správa řízení zařízení

Krok Popis

Kontrola seznamu výchozích
hardwarových zařízení v produktu
Symantec Endpoint Protection
Manager

Ve výchozím nastavení produkt Symantec Endpoint Protection Manager zahrnuje seznam
hardwarových zařízení. Seznam se zobrazí na kartě Zásady v produktu Symantec Endpoint
Protection Manager v části Součásti zásad. Tento seznam použijte k výběru zařízení, která
chcete řídit z klientských počítačů.
Pokud chcete řídit zařízení, která nejsou obsažena v seznamu, je třeba zařízení nejprve přidat.
Informace o seznamu hardwarových zařízení

Přidání zařízení do seznamu
hardwarových zařízení (v případě
potřeby)

Když přidáváte zařízení do seznamu zařízení, potřebujete znát ID třídy nebo ID zařízení.
Nelze přidat vlastní zařízení pro systém Mac. Můžete používat pouze typy zařízení, jež jsou
k dispozici.
Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení
Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje
DevViewer

Nastavení povolení nebo
blokování zařízení v zásadách
řízení zařízení

Určete, ke kterým zařízením chcete v klientovi povolit nebo blokovat přístup.
Povolení nebo zablokování zařízení v klientských počítačích

V případě klientů pro systém Mac je řízení zařízení součástí služby SymDaemon. Řízení zařízení začne fungovat, aniž by
bylo nutné restartovat klienta pro systém Windows nebo Mac.

Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení

Povolení nebo zablokování zařízení v klientských počítačích
Ke konfiguraci ovládání zařízení použijte zásadu ovládání aplikací a zařízení. Než začnete, přidejte všechna potřebná
zařízení do seznamu Hardwarová zařízení.

Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení

Počínaje verzí 14 můžete konfigurovat řízení zařízení v systému Windows i Mac.

1. Možnost 1: Chcete-li nakonfigurovat ovládání zařízení pro klienty systému Windows, otevřete v konzoli zásady řízení
aplikací a zařízení.

2. Klepněte na možnost Řízení zařízení.

3. V části Blokovaná zařízení klikněte na tlačítko Přidat.

4. V okně Výběr zařízení vyberte jedno nebo více zařízení. Ujistěte se, že při zablokování portů vyloučíte zařízení, je-li
třeba.

NOTE

Obecně byste neměli nikdy blokovat klávesnici.
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5. Klikněte na tlačítko OK.

6. V části Zařízení vyloučená z blokování klepněte na tlačítko Přidat.

7. V okně Výběr zařízení vyberte jedno nebo více zařízení.

8. Zvolte možnost Upozornit uživatele při blokování zařízení, chcete-li uživatele upozornit.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Možnost 2: Chcete-li nakonfigurovat ovládání zařízení pro klienty Mac (od verze 14), otevřete v konzoli zásady řízení
aplikací a zařízení.

11. V části Nastavení systému Mac klikněte na položku Řízení zařízení.

12. V části Blokovaná zařízení klikněte na tlačítko Přidat.

13. V okně Výběr zařízení vyberte v seznamu požadované zařízení. Je možné přidat vždy pouze jedno zařízení.

V dolní části okna vyplňte případná zobrazená pole. Pokud necháte tato pole prázdná, budou blokována všechna
zařízení daného typu.

Výrobce, model nebo sériové číslo zařízení můžete definovat také pomocí regulárních výrazů. Další informace získáte
kliknutím na možnost Nápověda v okně Řízení zařízení pro systém Mac.

Sériové číslo, číslo modelu nebo název výrobce můžete ze zařízení připojeného k počítači Mac získat pomocí nástroje
DeviceInfo z instalačního souboru. Tento nástroj a pokyny k němu naleznete ve složce Tools/DeviceInfo.

14. Klikněte na tlačítko OK.

15. V části Zařízení vyloučená z blokování klepněte na tlačítko Přidat.

16. V okně Výběr zařízení vyberte v seznamu zařízení, definujte vyloučená zařízení a potom klikněte na tlačítko OK.

17. Zvolte možnost Upozornit uživatele při blokování zařízení, chcete-li uživatele upozornit.

18. Klikněte na tlačítko OK.

Řízení zařízení v systému Mac

Správa řízení zařízení

Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení

Informace o seznamu hardwarových zařízení
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zahrnuje seznam hardwarových zařízení. Některá zařízení jsou
zařazena na seznam ve výchozím nastavení. Zařízení lze používat při konfiguraci řízení zařízení.

Správa řízení zařízení

Můžete přidat zařízení do seznamu. Nelze upravit ani odstranit žádné výchozí zařízení.

Nelze přidat vlastní hardwarové zařízení pro systém Mac.

Zařízení jsou identifikována podle ID zařízení a ID třídy. Zařízení lze přidat do seznamu pomocí jedné z těchto hodnot.
K získání ID zařízení nebo ID třídy můžete použít nástroj. Pokud používáte systém Windows, přejděte do umístění Tools
\DevViewer. Pokud používáte systém Mac, přejděte do umístění Tools\DeviceInfo.
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Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje DevViewer

ID třídy ID třídy odkazuje na GUID systému Windows. Každému typu zařízení je přiřazena třída (Class) a GUID třídy
(ClassGuid). Hodnota ClassGuid je hexadecimální v následujícím formátu:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

ID zařízení ID zařízení je nejspecifičtější ID zařízení. Syntaxe ID zařízení zahrnuje některé popisné řetězce, které
usnadňují jejich čtení více než ID třídy.
Při přidávání ID zařízení můžete použít specifické ID zařízení. V ID zařízení můžete také použít zástupný
znak pro indikaci méně specifické skupiny zařízení. Můžete použít hvězdičku (*) pro indikaci nulového počtu
znaků nebo více dalších znaků nebo otazník (?) k indikaci jednoho znaku libovolné hodnoty.
Následuje ID zařízení pro určité zařízení USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli zařízení USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli diskové zařízení USB:
USBSTOR\DISK*
Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli paměťové zařízení USB:
USBSTOR*

Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje
DevViewer
K získání ID třídy (GUID) nebo ID zařízení můžete použít nástroj Symantec DevViewer. ID zařízení můžete získat také
pomocí Správce zařízení systému Windows.

Jakmile získáte ID zařízení, můžete je upravit zástupným znakem a indikovat tím méně specifickou skupinu zařízení.

1. Pokud chcete získat ID třídy nebo ID zařízení pomocí nástroje DevViewer, vyhledejte v souboru plné instalace
produktu ze služby Centrum stahování Broadcom složku Tools\DevViewer a zkopírujte nástroj DevViewer.exe
do klientského počítače.

2. Soubor DevViewer.exe spusťte v klientském počítači.

3. Rozbalte strom Device Tree (Strom zařízení) a vyhledejte zařízení, jehož ID či GUID vás zajímá.

Například rozbalte diskové jednotky a vyberte zařízení z této kategorie.

4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na ID zařízení (začíná na [device ID] (ID zařízení)) a klikněte na
možnost Copy Device ID (Kopírovat ID zařízení).

5. Klikněte na tlačítko Ukončit.

6. V serveru pro správu vložte ID zařízení do seznamu hardwarových zařízení.

7. Chcete-li získat ID zařízení z Ovládacího panelu, otevřete z něho Správce zařízení.

Cesta ke Správci zařízení závisí na konkrétním operačním systému Windows. Například v systému Windows 7
klikněte na položky Start > Ovládací panely > Systém > Správce zařízení.

8. V dialogovém okně Správce zařízení klikněte pravým tlačítkem na zařízení a poté na možnost Vlastnosti.

9. V dialogovém okně Vlastnosti zařízení klikněte na kartu Podrobnosti a vyberte ID zařízení.

Standardně se jako první hodnota zobrazí ID zařízení.

10. Zkopírujte řetězec ID.

11. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení
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ID třídy

ID zařízení

ID třídy

ID třídy odkazuje na GUID systému Windows. Každému typu zařízení je přiřazena třída (Class) a GUID třídy (ClassGuid).
Hodnota ClassGuid je hexadecimální v následujícím formátu:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje DevViewer

ID zařízení

ID zařízení je nejspecifičtější ID zařízení. Syntaxe ID zařízení zahrnuje některé popisné řetězce, které usnadňují jejich
čtení více než ID třídy.

Při přidávání ID zařízení můžete použít specifické ID zařízení. V ID zařízení můžete také použít zástupný znak pro
indikaci méně specifické skupiny zařízení. Můžete použít hvězdičku (*) pro indikaci nulového počtu znaků nebo více
dalších znaků nebo otazník (?) k indikaci jednoho znaku libovolné hodnoty.

Následuje ID zařízení pro určité zařízení USB SanDisk:

USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0

Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli zařízení USB SanDisk:

USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*

Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli diskové zařízení USB:

USBSTOR\DISK*

Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli paměťové zařízení USB:

USBSTOR*

Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje DevViewer

Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení
Po zjištění ID třídy nebo ID zařízení hardwarového zařízení můžete přidat hardwarové zařízení do výchozího seznamu
Hardwarová zařízení. K tomuto výchozímu seznamu můžete poté přistupovat z části ovládání zařízení zásady ovládání
aplikací a zařízení.

Informace o seznamu hardwarových zařízení

Přidání hardwarových zařízení do seznamu Hardwarová zařízení
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady rozbalte možnost Součásti zásad a klikněte na možnost Hardwarová zařízení.

3. V části Úlohy klikněte na tlačítko Přidat hardwarové zařízení.

4. Zadejte název zařízení, které chcete přidat.

ID třídy i ID zařízení se podle názvové konvence uzavírají do složených závorek ({ }). Je možné, že bude nutné
nahradit složené závorky zástupným znakem ?.
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5. Vyberte ID třídy nebo ID zařízení a vložte ID, které jste zkopírovali ze Správce zařízení systému Windows nebo
nástroje DevViewer.

6. Při definici sady ID zařízení můžete použít zástupné znaky. Můžete například použít tento řetězec: *IDE\DVDROM*.

Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje DevViewer

7. Klikněte na tlačítko OK.

Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Můžete spravovat výjimky pro aplikaci Symantec Endpoint Protection v konzole Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 122: Správa výjimek

Úloha Popis

Informace o výjimkách Výjimky použijte k vyjmutí položek z prověřování na svých klientských počítačích.
Kontrola typů souborů a složek,
které aplikace Symantec Endpoint
Protection automaticky vyjme z
prověřování

Aplikace Symantec Endpoint Protection automaticky vytváří výjimky pro některé aplikace třetích
stran a některé produkty společnosti Symantec.
Můžete také konfigurovat jednotlivá prověřování, aby prověřovala pouze určité přípony a
přeskakovala všechny ostatní.
Soubory a aplikace, které aplikace Symantec Endpoint Protection vylučuje z prověřování ochrany
proti virům a spywaru

Vytvoření výjimky z prověřování Výjimky můžete přidat přímo do zásady Výjimky. Nebo můžete přidat výjimky z protokolu událostí
na stránce Monitory.
Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru
Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

Omezení typů výjimek, které
mohou uživatelé konfigurovat na
klientských počítačích (pouze
Windows)

Uživatelé klientských počítačů mohou standardně konfigurovat oprávnění pro výjimky jen
v omezené míře. Můžete omezit uživatele i více, aby nemohli vytvářet výjimky pro virová a
spywarová prověřování nebo pro technologii SONAR.
Uživatelé nemohou nikdy vynutit zjišťování aplikace a nemají oprávnění vytvářet výjimky z
Ochrany před změnami.
Uživatelé také nemohou vytvořit výjimku souboru pro řízení aplikací.
Omezení typů výjimek, které mohou uživatelé konfigurovat na klientských počítačích

Kontrola protokolů na zjišťování,
pro která byste mohli chtít vytvořit
výjimky

Jakmile aplikace Symantec Endpoint Protection provede zjištění, můžete vytvořit výjimky pro dané
zjištění z protokolu událostí.
Například můžete vytvořit výjimku pro soubor, který prověřování zjistí, ale který vaši uživatelé
vyžadují ke stažení.
Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

Vytvořit výjimky pro signatury
prevence narušení

Můžete zadat výjimky pro prevenci narušení.
Můžete také vytvořit seznam hostitelů vyjmutých z prevence narušení.
Výjimky prevence narušení se konfigurují v zásadě Prevence narušení.
Vytváření výjimek pro signatury IPS

Jaké výjimky systému Windows se použijí pro různé typy prověřování?
Téma Názvy výjimekuvádí, jaké typy výjimek se použijí v zásadě výjimek pro různé typy prověřování ve verzi 14 MPx a
starší.
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Table 123: Názvy výjimek

Symantec Endpoint
Protection Manager

Omezení klientů (v aplikaci
Symantec Endpoint

Protection Manager)*
Klient Windows K čemu se používá výjimka?

Aplikace Výjimka aplikace Výjimka aplikace • Funkce Auto-Protect
• Ruční prověřování
• plánovaná prověřování,
• Download Insight
• SONAR

Aplikace, která má být
sledována

Není k dispozici. Není k dispozici. Řízení aplikací

Certifikát Není k dispozici. Není k dispozici. • Funkce Auto-Protect
• Ruční prověřování
• plánovaná prověřování,
• Download Insight
• SONAR

Změna souboru serverů DNS
nebo hostitelů

Výjimka změny souboru serverů
DNS nebo hostitelů

Výjimka změny souboru serverů
DNS nebo hostitelů > Aplikace

SONAR

Přípony Výjimka pro přípony Výjimka pro bezpečnostní rizika
> Přípony

• Funkce Auto-Protect
• Ruční prověřování
• plánovaná prověřování,

Soubor Výjimka pro soubory Výjimka pro bezpečnostní rizika
> Soubor

• Funkce Auto-Protect
• Ruční prověřování
• plánovaná prověřování,
• SONAR
• Řízení aplikací

Přístup k souborům Přístup k souborům Řízení aplikací
Složka Výjimka pro složky:

• Výjimka pro bezpečnostní
rizika

• Výjimka pro ochranu SONAR

Výjimka pro bezpečnostní rizika
> Výjimka pro složku SONAR

• Funkce Auto-Protect
• Ruční prověřování
• plánovaná prověřování,
• SONAR
• Řízení aplikací

Známá rizika Výjimka známých rizik Výjimka pro bezpečnostní rizika
> Známá rizika

• Funkce Auto-Protect
• Ruční prověřování
• plánovaná prověřování,
• SONAR

Důvěryhodná webová doména Výjimka pro důvěryhodné
webové domény

Výjimka pro bezpečnostní rizika
> Webová doména

Download Insight

Výjimka pro ochranu před
změnami

Není k dispozici. Není k dispozici. Aplikace chráněné ochranou
před změnami

* Omezení klientů jsou výjimky, které můžete zobrazit nebo skrýt v klientovi a které může uživatel klienta přidat. Výjimky,
které přidáte v cloudové konzoli, nejsou v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager dostupné, a nelze je tedy
v klientovi povolit ani zakázat.

Omezení typů výjimek, které mohou uživatelé konfigurovat na klientských počítačích

Jak probíhá interakce mezi zásadami výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a cloudovou konzolí?

 419



 

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru
V aplikaci Symantec Endpoint Protection můžete vytvářet různé typy výjimek.

Vytvořené výjimky budou mít přednost před případnými výjimkami, které definuje uživatel. Uživatelé na klientských
počítačích nebudou moci vámi vytvořené výjimky zobrazit. Uživatelé mohou zobrazit pouze výjimky vytvořené jinými
uživateli.

Výjimky pro prověřování na výskyt virů a spywaru jsou platné také pro funkci Download Insight.

Table 124: Vytváření výjimek v aplikaci Symantec Endpoint Protection

Úloha Popis

Vyloučení souboru z prověřování
na výskyt virů a spywaru

Podporováno v klientech se systémem Windows i Mac.
Vyloučení souboru z prověřování výskytu virů a spywaru, funkce SONAR či řízení aplikací
v klientech se systémem Windows.
Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Vyloučení složky z prověřování na
výskyt virů a spywaru

Tato možnost je podporována v klientech Windows, Mac i Linux.
Vyloučení složky z prověřování na výskyt virů a spywaru, funkce SONAR nebo všech prověřování
v klientech systému Windows.
U klientů Windows nebo Linux můžete výjimky z prověřování na výskyt virů a spywaru omezit na
funkci Auto-Protect nebo naplánovaná prověřování či prověřování na požádání. Pokud spustíte
aplikaci, která do složky zapisuje hodně dočasných souborů, můžete chtít složku vyloučit z Auto-
Protect. Auto-Protect prověřuje soubory tak jak jsou zapsané, takže můžete zvýšit výkon počítače
omezením výjimky na naplánovaná prověření a prověření na vyžádání.
Z naplánovaných prověření a prověření na vyžádání můžete chtít vyloučit složky, které nejsou
často používané nebo které obsahují archivované nebo komprimované soubory. Například
naplánovaná prověřování nebo prověřování na požádání několikaúrovňově komprimovaných
souborů, které nejsou často využívány, mohou snížit výkonnost počítače. Funkce Auto-Protect
přesto chrání složku tak, že provádí prověřování pouze během přístupu k souborům nebo během
jejich zápisu do složky.
Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Vyloučení známého rizika z
prověřování na výskyt virů a
spywaru

Podporováno v klientech se systémem Windows.
Vyloučení známého rizika z prověřování na výskyt virů a spywaru. Prověřování budou riziko
ignorovat, ale výjimku je možné nastavit tak, aby byla zjištění protokolována. Bez ohledu na toto
nastavení klientský software na zjištění určených rizik neupozorňuje.
Pokud uživatel nakonfiguruje vlastní akci na zjištění známého rizika, které jste nastavili tak, aby
bylo ignorováno, aplikace Symantec Endpoint Protection bude tuto uživatelskou akci ignorovat.
Výjimky pro bezpečnostní rizika se nevztahují na funkci SONAR.
Vyloučení známých rizik z prověřování na viry a spyware na klientech se systémem Windows

Vyloučení přípony souboru z
prověřování na výskyt virů a
spywaru

Podporováno v klientech se systémem Windows a Linux.
Vyloučení všech souborů s vybranými příponami z prověřování na výskyt virů a spywaru.
Výjimky pro přípony se netýkají funkcí SONAR a Power Eraser.
Vyloučení přípony souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru na klientech se systémy
Windows a Linux

Monitorování aplikace za účelem
vytvoření výjimky pro danou
aplikaci

Podporováno v klientech se systémem Windows.
Použijte výjimku Aplikace k monitorování k monitorování konkrétní aplikace. Poté, co aplikace
Symantec Endpoint Protection zjistí danou aplikaci, můžete vytvořit výjimku, která určí, jak má
aplikace Symantec Endpoint Protection s danou aplikací zacházet.
Pokud zakážete zjišťování aplikací, výjimka Aplikace k monitorování vynutí zjišťování aplikace pro
určenou aplikaci.
Monitorování aplikace za účelem vytvoření výjimky pro danou aplikaci na klientech se systémem
Windows
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Úloha Popis

Určuje, jakým způsobem
prověřování na výskyt virů a
spywaru pracují s monitorovanými
aplikacemi

Podporováno v klientech se systémem Windows.
Použijte výjimku aplikace k určení akce, kterou má aplikace Symantec Endpoint Protection
použít pro monitorovanou aplikaci. Typ akce určuje, zda aplikace Symantec Endpoint Protection
akci provede v okamžiku, kdy aplikaci zjistí, nebo až při spuštění aplikace. Aplikace Symantec
Endpoint Protection použije při spuštění aplikace akci Ukončit, Karanténa nebo Odebrat. Použije
při zjištění aplikace akci Pouze protokol nebo Ignorovat.
Na rozdíl od výjimky názvu souboru využívá výjimka pro aplikaci hodnoty hash. Různé soubory
mohou mít stejný název, ale hodnota hash neomylně identifikuje každou aplikaci.
Výjimky pro aplikace používají hodnoty hash SHA-2.
Aplikace, pro které lze vytvářet výjimky, najdete v dialogovém okně Výjimky poté, co aplikace
Symantec Endpoint Protection tyto aplikace zjistí. Aplikaci Symantec Endpoint Protection můžete
nastavit tak, aby monitorovala zjištění konkrétní aplikace.
Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými
aplikacemi na klientech se systémem Windows
Získávání informací o aplikacích spuštěných klientskými počítači

Vyloučení webové domény z
prověřování na výskyt virů a
spywaru

Podporováno v klientech se systémem Windows.
Funkce Download Insight prověřuje soubory, které se uživatelé pokusí stáhnout z webových
stránek a dalších portálů. Funkce Download Insight pracuje jako součást prověřování na výskyt
virů a spywaru. Výjimku můžete vytvořit pro určité webové domény, o kterých si jste jisti jejich
bezpečností.
K aktivaci výjimky je třeba povolit funkci Download Insight.

Note: Pokud klientské počítače používají sever proxy s ověřováním, je třeba mezi výjimky
pro důvěryhodné webové domény přidat adresy URL společnosti Symantec. Výjimky umožní
klientským počítačům komunikovat se službou Symantec Insight a jinými důležitými servery
společnosti Symantec.

Viz následující články:
• Jak otestovat připojení k licenčním serverům Insight a Symantec
• Požadovaná vyloučení pro proxy servery, která aplikaci Symantec Endpoint Protection

umožňují připojení k hodnotícím a licenčním serverům společnosti Symantec
Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování na klientech se systémem Windows

Vytvoření výjimek souborů v rámci
ochrany před změnami

Podporováno v klientech se systémem Windows.
Ochrana před změnami chrání klientské počítače před procesy měnícími procesy a interní
objekty produktů Symantec. Pokud ochrana před změnami zjistí proces, který by mohl upravovat
nastavení konfigurace Symantec nebo hodnoty registru systému Windows, proces zablokuje.
Některé aplikace třetích stran se mohou neúmyslně pokusit manipulovat s procesy nebo
nastaveními produktů společnosti Symantec. Může být nutné některým aplikacím úpravy
nastavení produktů Symantec povolit. Nebo můžete požadovat zastavení funkce ochrana před
změnami pro určité části registru nebo určité soubory na klientském počítači.
V některých případech ochrana před změnami může blokovat nástroj pro čtení obrazovky nebo
jiné aplikace pomocné technologie. Můžete vytvořit výjimku souboru, aby bylo možné aplikaci
spustit v klientských počítačích. Výjimky složek nejsou v rámci ochrany před změnami povoleny.
Vytváření výjimek z ochrany před změnami na klientech se systémem Windows

Povolit aplikacím změny souboru
serverů DNS nebo hostitelů

Podporováno v klientech se systémem Windows.
Můžete vytvořit výjimku, která dovolí určité aplikaci provádět změny souboru serverů DNS nebo
hostitelů. Funkce SONAR obvykle brání změnám v systému, jako jsou změny souboru serverů
DNS nebo hostitelů. Může být například nutné vytvořit výjimku pro aplikaci sítě VPN.
Vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli

Vyloučit certifikát Podporováno v klientech Windows (počínaje verzí 14.0.1)
Certifikát můžete vyloučit z prověřování. Vyloučení certifikátu mu zabrání v označení jako
podezřelého souboru. Prověřování pomocí funkce Download Insight může například označit
vlastnoručně podepsaný certifikát u interního nástroje jako podezřelý.
Vyloučení certifikátu z prověřování na klientech se systémem Windows
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Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

Vyloučení souboru nebo složky z prověřování
Výjimky pro soubory nebo složky se přidávají samostatně. Pokud chcete vytvořit výjimky pro více souborů, opakujte
postup.

Výjimky pro soubory a složky můžete konfigurovat v klientech pro systém Windows i Mac. V klientech se systémy
Windows mohou výjimky pro soubory platit pro prověřování přítomnosti virů a spywaru, funkci SONAR a řízení aplikací.
Výjimky pro složky platí pro prověřování přítomnosti virů a spywaru a funkci SONAR.

1. Možnost č. 1: Pokud chcete z prověření vyloučit soubor u klientů systému Windows, klikněte na stránce Zásada
výjimek na možnost Výjimky.

2. V části Výjimky klikněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Soubor.

3. V rozevírací nabídce Proměnná prefixu vyberte společnou složku.

Pokud chcete zadat absolutní cestu a název souboru, vyberte možnost [ŽÁDNÁ].

Pokud vyberete prefix, je možné použít výjimku v různých operačních systémech Windows.

4. Do textového pole Soubor zadejte název souboru.

Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu [ŽÁDNÁ],
napište plný název cesty.

NOTE

Cesty je třeba oddělovat pomocí zpětného lomítka.

5. V části Zvolte typy prověřování, z nichž bude tento soubor vyloučen vyberte typ prověřování (Bezpečnostní
riziko, SONAR nebo Řízení aplikací).

Je nutné vybrat alespoň jeden typ.

6. V případě prověřování bezpečnostních rizik vyberte v části Určete typ prověřování bezpečnostního rizika možnost
Auto-Protect, Plánované a na požádání nebo Všechna prověřování.

Více informací o tom, proč výjimky z prověřování omezit pouze na některé typy bezpečnostních rizik, najdete v
nápovědě.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. Možnost č. 2: Pokud chcete z prověření vyloučit složku u klientů systému Windows, klikněte na stránce Zásada
výjimek na možnost Výjimky.

9. V části Výjimky klikněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Složka.

10. V rozevírací nabídce Proměnná prefixu vyberte společnou složku.

Pokud chcete zadat absolutní cestu a název souboru, vyberte možnost [ŽÁDNÁ].

Pokud vyberete prefix, je možné použít výjimku v různých operačních systémech Windows.

11. Do textového pole Složka zadejte název složky.

Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu [ŽÁDNÁ],
napište plný název cesty.

NOTE

Cesty je třeba oddělovat pomocí zpětného lomítka.
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12. V části Zadejte typ prověřování, který vylučuje tuto složku vyberte typ prověřování (Bezpečnostní riziko,
SONAR, Řízení aplikací nebo Vše).

Je nutné vybrat alespoň jeden typ.

13. V případě prověřování bezpečnostních rizik vyberte v části Určete typ prověřování bezpečnostního rizika možnost
Auto-Protect, Plánované a na požádání nebo Všechna prověřování.

Více informací o tom, proč výjimky z prověřování omezit pouze na některé typy bezpečnostních rizik, najdete v
nápovědě.

14. Klikněte na tlačítko OK.

15. Možnost č. 3: Pokud chcete z prověření vyloučit soubor nebo složku u klientů systému Mac, klikněte na stránce
Zásada výjimek na možnost Výjimky.

16. V části Výjimky klepněte na položku Přidat > Výjimky systému Mac > Výjimky bezpečnostních rizik pro soubor
nebo složku.

17. Pod možností Výjimka pro soubor nebo složku bezpečnostních rizik, v rozevírací nabídce Proměnná prefixu
vyberte společnou složku.

Pokud chcete zadat absolutní cestu a název souboru, vyberte možnost [ŽÁDNÁ].

18. Do textového pole Soubor nebo Složka zadejte název souboru nebo složky.

Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu [ŽÁDNÁ],
napište plný název cesty.

NOTE

Cesty ke složce je třeba oddělovat pomocí lomítka.

19. Klikněte na tlačítko OK.

20. Možnost č. 4: Pokud chcete z prověření vyloučit složku u klientů systému Linux, klikněte na stránce Zásada výjimek
na možnost Výjimky.

21. V části Výjimky klepněte na položku Přidat > Výjimky systému Linux.

22. Klepněte na možnost Složka.

23. V dialogovém okně Přidat výjimku pro složku můžete vybrat proměnnou prefixu, zadat jméno složky a zahrnout
nebo nezahrnout podsložky.

Od verze 14.3 RU1 není možnost Vyloučit také podsložky v aplikaci Symantec Agent podporována pro systém Linux
a do prověřování jsou vždy zahrnuty všechny podadresáře.

Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu [ŽÁDNÁ],
napište plný název cesty.

NOTE

Cesty ke složce je třeba oddělovat pomocí lomítka.

24. Určení typu prověřování bezpečnostních rizik Vyberte Auto-Protect, Plánované a na vyžádání nebo Všechna
prověřování a poté klepněte na tlačítko OK.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Vyloučení přípony souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru na klientech se systémy Windows a Linux
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Vyloučení známých rizik z prověřování na viry a spyware na klientech se systémem Windows
Bezpečnostní rizika zjištěná klientským softwarem se zobrazují v dialogovém okně Výjimky pro známá bezpečnostní
rizika.

Seznam známých bezpečnostních rizik obsahuje také informace o závažnosti rizika.

Vyloučení známých rizik z prověřování na viry a spyware na klientech se systémem Windows
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. V části Výjimky klikněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Známá rizika.

3. V dialogovém okně Přidat výjimky pro známá bezpečnostní rizika vyberte jedno či více bezpečnostních rizik, která
chcete vyloučit z prověřování přítomnosti virů a spywaru.

4. Zaškrtněte položku Protokolovat při zjištění rizika zabezpečení, pokud chcete zjištěnou položku protokolovat.

Pokud tuto položku nezaškrtnete, klient bude zjištěná vybraná rizika ignorovat. Klient nebude tyto zjištěné položky
ukládat do protokolu.

5. Klikněte na tlačítko OK.

6. Jakmile dokončíte konfiguraci této zásady, klepněte na tlačítko OK.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Vyloučení přípony souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru na klientech se systémy
Windows a Linux
Do výjimky lze přidat přípony souboru. Po vytvoření výjimky nelze vytvořit další výjimku s příponou pro stejnou zásadu.
Musíte upravit stávající výjimku.

Nelze přidat více přípon současně. Pokud zadáte do pole Přidat více přípon, zásada tento záznam zpracuje jako jednu
příponu.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Vyloučení přípony souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru na klientech se systémy Windows a Linux
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. V části Výjimky klikněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Přípony nebo Přidat > Výjimky
systému Linux > Přípony.

3. Do textového pole zadejte příponu, kterou chcete vyloučit, a klepněte na tlačítko Přidat.

4. V části Určete typ prověřování bezpečnostního rizika vyberte možnost Auto-Protect, Plánované a na vyžádání
nebo Všechna prověřování.

5. Přidejte do výjimky jakékoli další přípony.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Monitorování aplikace za účelem vytvoření výjimky pro danou aplikaci na klientech se
systémem Windows
Když aplikace Symantec Endpoint Protection zjistí monitorovanou aplikaci, aplikace se zobrazí v dialogovém
okně Výjimka aplikace. Pro aplikaci můžete vytvořit výjimečnou akci v zásadě Výjimky. Aplikace se také nachází
v odpovídajícím protokolu, pomocí kterého můžete vytvořit výjimku.
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Pokud zakážete zjišťování aplikací, výjimka Aplikace, která má být sledována vynutí zjišťování aplikace pro určenou
aplikaci.

Monitorování aplikace za účelem vytvoření výjimky pro danou aplikaci na klientech se systémem Windows
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. Klepněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Aplikace, která má být sledována.

3. V dialogovém okně zadejte název aplikace.

Můžete například zadat název spustitelného souboru:

foo.exe

4. Klikněte na tlačítko Přidat.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Sledování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými aplikacemi na klientech se
systémem Windows

Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými
aplikacemi na klientech se systémem Windows
Je možné monitorovat konkrétní aplikaci, abyste mohli vytvořit výjimku pro způsob, jakým aplikace Symantec Endpoint
Protection s danou aplikací zachází. Jakmile aplikace Symantec Endpoint Protection tuto aplikaci zjistí a konzola
pro správu přijme informace o této události, aplikace bude přidána do seznamu aplikací v dialogovém okně Výjimka
aplikace. Pokud klientské počítače v síti dosud nezjistily žádné aplikace, seznam aplikací bude prázdný.

Seznam aplikací zahrnuje kromě monitorovaných aplikací také soubory, které stahují uživatelé. Aplikace Symantec
Endpoint Protection použije akci, když je daná aplikace spuštěna nebo když je aplikací Symantec Endpoint Protection
zjištěna.

Aplikace se zobrazují také v seznamu Výjimka změny souboru serverů DNS nebo hostitelů.

Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými aplikacemi na
klientech se systémem Windows

1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. Klepněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Aplikace.

3. V rozevíracím seznamu Zobrazení vyberte možnost Vše, Sledované aplikace nebo Uživatelem povolené aplikace.

4. Vyberte aplikace, pro které chcete vytvořit výjimku.

5. V rozevíracím seznamu Akce vyberte položku Ignorovat, Pouze protokol, Karanténa, Ukončit nebo Odebrat.

Akce Ignorovat a Pouze protokol platí pouze při zjištění, že aplikace je chybná nebo škodlivá. Akce Ukončit,
Karanténa a Odebrat platí při spuštění aplikace.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Monitorování aplikace za účelem vytvoření výjimky pro danou aplikaci na klientech se systémem Windows

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Sledování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích
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Vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli

Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování na klientech se systémem Windows
Webovou doménu můžete podle potřeby z prověřování na výskyt virů a spywaru a funkce SONAR vyloučit. Po vyloučení
důvěryhodné webové domény je vždy povolen libovolný soubor, který uživatel stáhne z libovolného umístění v rámci dané
domény. Funkce Auto-Protect a další definovaná prověřování stále mohou soubor prověřit.

Ve výchozím nastavení funkce Download Insight vyloučí webové stránky, které se zobrazí na seznamu Důvěryhodné
stránky internetu prostřednictvím možnosti Internet Explorer > Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečení. Toto
nastavení lze nakonfigurovat v nastavení funkce Download Insight v zásadách Ochrana před viry a spywarem.

Je-li funkce Download Insight nebo Auto-Protect vypnutá, výjimka pro důvěryhodnou webovou doménu bude také
neaktivní.

NOTE

Při konfiguraci výjimek si dávejte pozor. Všechny výjimky, které vytvoříte, snižují profil zabezpečení počítače.
Zvažte odeslání všech podezřelých falešně pozitivních nálezů k prozkoumání a nevytvářejte trvalé vyloučení z
prověřování. Vždy využívejte více vrstev ochrany poskytované aplikací Symantec Endpoint Protection.

Nahlášení podezření na chybnou detekci (falešně pozitivní)

Podporované výjimky webové domény

Při vytváření výjimky webové domény využijte tyto pokyny:

• Při zadávání výjimky důvěryhodné webové domény je třeba zadat jednu doménu jako adresu URL nebo adresu IP.
Nelze zadat více domén současně.

• Čísla portů nejsou podporována.
• Když zadáte adresu URL, výjimka použije pouze část názvu domény adresy URL. Adresu URL můžete předřadit

protokolem HTTP nebo HTTPS (s rozlišováním malých a velkých písmen), avšak výjimka se vztahuje na oba
protokoly.

• Jakmile specifikujete adresu IP, vyjímka platí jak pro konkrétní adresu IP, tak pro příslušný název hostitele. Pokud
uživatel přechází na umístění přes jeho URL adresu, Symantec Endpoint Protection přeloží jméno hostitele na IP
adresu a použije výjimku. IP adresu můžete předřadit pouze pomocí protokolu HTTP (rozlišuje velká a malá písmena).

• Jak funkce Download Insight, tak i SONAR vylučují doménu bez ohledu na to, zda uživatel prochází doménou
prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS.

• Pro umístění FTP musíte zadat IP adresu. Adresy URL protokolu FTP nejsou podporovány.
• Zástupný znak * je podporován pro použití s výjimkami pro důvěryhodné webové domény.

(od verze 12.1.6)

NOTE

Verze starší než 12.1 RU2 nepodporuje IP adresy protokolu HTTPS nebo FTP.

Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování na klientech se systémem Windows
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Přidat > Výjimky systému Windows > Důvěryhodná webová

doména.

2. V dialogovém okně Přidat výjimku pro důvěryhodné webové domény zadejte jméno domény nebo IP adresu,
kterou chcete vyloučit.

Pokyny pro výjimky pro webové domény
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3. Klikněte na tlačítko OK.

4. Další výjimky webových domén můžete přidat zopakováním tohoto postupu.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Vytváření výjimek z ochrany před změnami na klientech se systémem Windows
Můžete vytvářet výjimky pro ochranu před změnami. Výjimku ochrany před změnami můžete vytvořit, pokud ochrana před
změnami narušuje fungování známých bezpečných aplikací v klientských počítačích. Například, Ochrana před změnami
může blokovat aplikace pomocné technologie například nástroj pro čtení obrazovky. 

Musíte znát název souboru, který je přiřazen aplikaci pomocné technologie. Potom můžete vytvořit výjimku, která povolí
spuštění takového procesu.

NOTE

Ochrana před změnami nepodporuje výjimky složky.

Verze 14.2 RU1 a novější zahrnují podporu pro proměnné prefixu [Profil uživatele] a [Systém].

Vytváření výjimek z ochrany před změnami na klientech se systémem Windows
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. Klikněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Výjimka pro ochranu před změnami.

3. V dialogovém okně Přidat výjimku ochrany před změnami v rozevírací nabídce Proměnná prefixu vyberte
společnou složku.

Pokud vyberete prefix, je možné použít výjimku v různých operačních systémech Windows.

Vyberte možnost [ŽÁDNÁ], pokud chcete vložit absolutní cestu a název souboru.

4. Do textového pole Soubor zadejte název souboru.

Pokud vyberete prefix, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste pro prefix vybrali hodnotu [ŽÁDNÁ], napište
plný název cesty.

Musíte zadat název souboru. Ochrana před změnami nepodporuje výjimky složky. Pokud zadáte název složky,
Ochrana před změnami nevyloučí všechny sloubory ve složce s daným názvem. Vylouží pouze soubor se
specifikovaným názvem.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Viz Jak shromažďovat protokol ochrany před změnami z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v aplikaci
Symantec Endpoint Protection 12.1.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli
Podle potřeby můžete vytvořit výjimku pro konkrétní aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli.
Funkce SONAR může bránit změnám v systému, jako jsou změny souboru serverů DNS nebo hostitelů. Může být
například nutné vytvořit výjimku pro aplikaci sítě VPN.

Podle potřeby můžete sledovat konkrétní aplikaci, aby bylo možné vytvořit výjimku pro změnu souborů na serveru
DNS nebo na hostiteli. Jakmile aplikace Symantec Endpoint Protection tuto aplikaci zjistí a konzola pro správu přijme
informace o této události, aplikace bude přidána do seznamu aplikací. Pokud klientské počítače v síti dosud nezjistily
žádné aplikace, seznam aplikací bude prázdný.
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Pomocí nastavení funkce SONAR můžete určit, jak bude plošně funkce SONAR zjišťovat změnu souborů na serveru DNS
nebo na hostiteli.

Postup vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. Klepněte na možnosti Přidat > Výjimky systému Windows > Výjimka o změně souboru serverů DNS nebo
hostitelů.

3. Vyberte aplikace, pro které chcete vytvořit výjimku.

4. V rozevíracím seznamu Akce vyberte položku Ignorovat, Pouze protokol, Výzva nebo Blokovat.

K akci dojde v případě, kdy se v rámci prověřování zjistí aplikace, která mění soubory na serveru DNS nebo hostiteli.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými aplikacemi na klientech se
systémem Windows

Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích

Vyloučení certifikátu z prohledávání v klientech Windows
Od verze 14.0.1 můžete přidat výjimky pro jednotlivé certifikáty, čímž zabráníte prověřování souborů podepsaných daným
certifikátem a označení těchto souborů jako podezřelých. Nástroj vyvinutý interně vaší společností může například
používat certifikát podepsaný svým držitelem. Pokud tento certifikát vyloučíte z prověřování, funkce Auto-Protect,
Download Insight, SONAR ani jiná prověřování nebudou soubory podepsané tímto certifikátem detekovat jako podezřelé. 

Vyloučení certifikátu podporuje pouze typy certifikátů X.509 a base64. Když přidáte výjimku pro certifikát, potřebujete kopii
veřejného certifikátu v souboru (.cer) s šifrováním DER nebo base64.

Vyloučení certifikátu nejsou podporována pro následující položky:

• Omezení zneužití paměti
• Události systémové změny aktivní ochrany před hrozbami
• Ochrana před změnami
• Certifikátem podepsané soubory v komprimovaném souboru

Vyloučený certifikát nemusí být nainstalován v úložišti certifikátů v klientském počítači, aby ho bylo možné vyloučit pro
práci. V případě konfliktu mezi výjimkou pro certifikát a pravidlem seznamu zakázaných položek má pravidlo seznamu
zakázaných položek přednost.

Výjimku certifikátu můžete přidat pouze prostřednictvím zásad aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, ne
prostřednictvím nastavení rozhraní klienta Symantec Endpoint Protection.

NOTE

Výjimku pro certifikát můžete v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager přidat pouze v případě, že není
zaregistrována v cloudové konzoli. Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrovaná,
použijte k přidání nebo správě výjimky pro certifikát cloudovou konzoli.

Vyloučení certifikátu z prohledávání v klientech Windows
1. Na stránce Zásady výjimek klikněte na možnost Výjimky.

2. V části Výjimky klikněte na položku Přidat > Výjimky systému Windows > Certifikát.

Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrována v cloudové konzoli, tato možnost se
nezobrazí. Místo toho přidejte výjimky certifikátu v cloudové konzoli.
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3. Pod položkou Soubor certifikátu klikněte na položku Procházet a přejděte na certifikát, který chcete vyloučit. Pak
klikněte na tlačítko OK.

4. Potvrďte, zda jsou hodnoty pod položkou Informace o certifikátu správné pro certifikát, který chcete vyloučit a pak
klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li vytvořit výjimky pro více než jeden certifikát, postup opakujte.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Omezení typů výjimek, které mohou uživatelé konfigurovat na klientských
počítačích
Uživatelům klientských počítačů můžete zakázat vytváření výjimek pro prověřování na přítomnost virů a spywaru a
prověřování SONAR. Konfigurace výjimek je uživatelům standardně povolena.

Uživatelé klientských počítačů nemohou vytvářet výjimky ochrany před změnami, a to bez ohledu na nastavení omezení.

Uživatelé také nemohou vytvořit výjimku souboru pro řízení aplikací.

Omezení typů výjimek, které mohou uživatelé konfigurovat na klientských počítačích
1. Na stránce Zásady výjimek klepněte na možnost Omezení klientů.

2. V části Omezení klientů zrušte zaškrtnutí výjimek, které nebudou moci uživatelé klientských počítačů konfigurovat.

3. Jakmile dokončíte konfiguraci této zásady, klepněte na tlačítko OK.

Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu
Výjimky můžete vytvořit pomocí událostí protokolu v rámci prověřování na výskyt virů a spywaru, funkce SONAR, řízení
aplikace a ochrany před změnami.

NOTE

Nelze vytvářet výjimky z událostí protokolu pro zjišťování rychlého spuštění ochrany před malwarem.

Table 125: Typy výjimek a protokolů

Typ výjimky Typ protokolu

Soubor Protokol rizik
Složka Protokol rizik

Protokol funkce SONAR
Známé riziko Protokol rizik
Přípona Protokol rizik
Aplikace Protokol rizik

Protokol funkce SONAR
Důvěryhodná webová doména Protokol rizik

Protokol funkce SONAR
Ochrana před změnami Protokol řízení aplikací
Změna souboru serverů DNS
nebo hostitelů

Protokol funkce SONAR
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Položka, pro kterou chcete výjimku vytvořit, musí být v rámci aplikace Symantec Endpoint Protection již zjištěna. Pokud
chcete k vytvoření výjimky použít události protokolu, je třeba vybrat zásadu výjimek, ke které bude výjimka přiřazena. 

Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu
1. Na kartě Monitory klepněte na kartu Protokoly.

2. V rozevíracím seznamu Typ protokolu vyberte protokol Riziko, protokol SONAR nebo protokol Řízení aplikací a
zařízení.

3. Pokud vyberete Ovládání aplikací a zařízení, vyberte ze seznamu Obsah protokolu položku Ovládání aplikací.

4. Klikněte na položku Zobrazit protokol.

5. Vedle nabídky Časové období vyberte požadované časové období, kterým protokol vyfiltrujete.

6. Vyberte položku nebo položky, u kterých chcete vytvořit výjimku.

7. Vedle nabídky Akce vyberte typ výjimky, který chcete vytvořit.

Vybraný typ výjimky musí být pro dané položky platný.

8. Klepněte na tlačítko Použít nebo Start.

9. V dialogovém okně odeberte všechny položky, které nechcete do výjimky zahrnout.

10. Pokud chcete, aby aplikace Symantec Endpoint Protection zjištěné položky protokolovala, můžete v případě
bezpečnostních rizik zaškrtnout položku Zaprotokolovat zjištěné bezpečnostní riziko.

11. Vyberte zásady výjimek, které chcete do výjimky zahrnout.

12. Klikněte na tlačítko OK.

Sledování ochrany koncového bodu

Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Konfigurace přesměrování síťového provozu
Záda přesměrování síťového provozu integruje do aplikace Symantec Endpoint Protection funkci služby Symantec Web
Security Service (WSS). Přesměrování síťového provozu (NTR) automaticky přesměruje veškerý internetový provoz
nebo pouze webový provoz na straně klienta do služby Symantec WSS, kde je provoz povolen nebo blokován na základě
zásad služby WSS.

Co je přesměrování síťového provozu?

Pokud chcete tuto funkci používat v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), potřebujete platné
předplatné služby Symantec Web Security Service. Požádejte zástupce účtu o předplatné.

Poznámka: Ve verzi 14.3 RU1, bylo přesměrování přenosů služby WSS přejmenováno na přesměrování síťového
provozu. Zásada integrací byla přejmenována na zásadu přesměrování síťového provozu.
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Technické požadavky a omezení

Požadavek Popis

Podporované
prohlížeče

Windows:
• Microsoft Internet Explorer 9 až 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Mac:
• Počítače se systémem Mac podporují prohlížeče Apple Safari, Google Chrome a Mozilla Firefox.
• Prohlížeče Firefox verze 65 a novější jsou podporovány od verze 14.2 RU1 a novějších.

Omezení • Služba Web Security Service je doručována v protokolu IPv4 a nikoli v protokolu IPv6.
Metoda využívající tunelu má následující omezení:

• Běží pouze na 64bitové verzi systému Windows 10 1703 a novějších (kanál pro půlroční údržbu). Tato metoda
nepodporuje žádné jiné operační systémy Windows ani klienta se systémem Mac.

• Nepodporuje 64bitová zařízení s podporou HVCI systému Windows 10.
• Klientský počítač během instalace kontaktuje ctc.symantec.com, aby převedl token integrace na váš

identifikátor CustomerID. Pokud tento kontakt nelze provést, instalace se nezdaří. Pokud se chcete této
možnosti u všech klientů vyhnout, můžete použít identifikátor CustomerID místo tokenu integrace tak, aby
převod nebyl nutný.

• Odchozí provoz z klienta aplikace Symantec Endpoint Protection je přesměrován do služby WSS dříve, než
bude vyhodnocen buď pomocí brány firewall klienta, nebo pomocí pravidel hodnocení adresy URL. Místo toho
bude tento provoz vyhodnocen na základě pravidel brány firewall služby WSS a pravidel adresy URL. Pokud
například pravidlo brány firewall klienta aplikace SEP zablokuje web google.com a pravidlo služby WSS web
google.com povolí, klient uživatelům přístup na web google.com umožní. Příchozí místní provoz do klienta bude
stále zpracováván bránou firewall aplikace Symantec Endpoint Protection.

• Portál Captive služby WSS není k dispozici pro metodu využívající tunelu a klient ignoruje přihlašovací údaje
výzvy. V budoucí verzi ověřování SAML v agentovi služby WSS nahradí portál Captive a bude k dispozici v
klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection.

• Pokud se klientský počítač připojí ke službě WSS pomocí metody využívající tunelu a hostuje virtuální počítače,
musí každý uživatel typu Host nainstalovat certifikát SSL, který je k dispozici na portálu WSS.

• Provoz pro místní sítě, jako je domácí adresář nebo ověřování služby Active Directory, není přesměrován.
• Není kompatibilní s Microsoft DirectAccess VPN.

Konfigurace zásady přesměrování síťového provozu pomocí metody využívající soubor PAC

Správce služby WSS poskytuje adresu URL souboru PAC (Proxy Auto Configuration) nebo token integrace z portálu
WSS. Potom aktualizujte zásadu přesměrování síťového provozu pomocí souboru PAC nebo tokenu integrace a přiřaďte
zásadu NTR ke skupině.

Připojení: WSS-SEP-WTR s bezproblémovou identifikací

Doporučené postupy pro integraci aplikace Endpoint Protection a služby Web Security Services

Konfigurace přesměrování síťového provozu pomocí metody využívající tunelu

Metoda využívající tunelu je považována za beta funkci. Měli byste provést důkladné testování aplikací na základě
zásad služby WSS. Společnost Broadcom má beta webové stránky, které nabízí testovací průvodce a místo, kde můžete
zanechat zpětnou vazbu o vašich zkušenostech. Přihlaste se na následující webové stránky pomocí přihlašovacích údajů
Broadcom: Validate.broadcom.com.
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Table 126: Konfigurace metody využívající tunelu

Kroky Popis

Krok 1: Získání tokenu
integrace z portálu WSS

1. Přidejte token integrace k nové nebo výchozí zásadě přesměrování síťového provozu.
Připojení: WSS-SEP-NTR s bezproblémovou identifikací

2. Ponechte zásadu odemčenou.
3. Přiřaďte zásadu NTR testovací skupině.

Krok 2: Kontrola, zda
je v klientovi povoleno
přesměrování síťového
provozu

Při testování klienta se ujistěte, zda je přesměrování síťového provozu povoleno a připojeno ke službě
WSS. Zajistěte také, aby uživatel klienta mohl zakázat přesměrování síťového provozu v případě, že
chybně nakonfigurovaná zásada služby WSS uživateli zabrání v přístupu ke zdroji.
Kontrola, zda je v klientovi povoleno přesměrování síťového provozu

Krok 3: Konfigurace a
testování zásad WSS.

Pokud chcete otestovat přesměrování síťového provozu, nejprve nastavte nebo upravte zásady WSS v
testovacím prostředí. Potom spusťte různé testovací scénáře na základě zásad služby WSS, což často
zahrnuje porovnání shody zařízení se zásadou služby WSS.
Testování zásad NTR v klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection

Krok 4: Uzamčení zásady
přesměrování síťového
provozu.

Poté, co jste si jisti, že zásady služby WSS fungují tak, jak to na straně klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection očekáváte, uzamkněte zásadu, aby byl klientský počítač chráněn a uživatel nemohl
klienta odpojit od služby WSS.
Pokud chcete uzamknout NTR, uzamkněte visací zámek v zásadě přesměrování síťového provozu
aplikace SEPM.

Hlášení

• Změny konfigurace zásady přesměrování síťového provozu se zobrazí v protokolu auditu aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Události týkající se metody využívající tunelu se zobrazí v protokolu přesměrování síťového provozu klienta. Tyto
události se nahrají do protokolu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Postup zobrazení protokolu NTR v klientovi:

1. V klientském počítači na stránce Stav klikněte vedle položky Přesměrování síťového provozu na možnost Možnosti
> Zobrazit protokoly.

Změny verze

• U verzí 14.0.1 MP1 až 14.2 RU1 se přesměrování přenosů služby WSS vztahuje pouze na počítače se systémem
Windows.

• Ve verzi 14.2 RU2 byla přidána podpora pro počítače Mac.
• Ve verzi 14.2 byla přidána podpora, kteá umožňuje povolení vylepšeného ověřování klientů pomocí služby WSS

a důkladnější kontrolu webového provozu, který závisí na uživateli, který je jeho původcem.
• Ve verzi 14.3 RU1, bylo přesměrování přenosů služby WSS přejmenováno na přesměrování síťového provozu (NTR).
• Ve verzi 14.3 RU1 byla přidána nová metoda připojení, nazývaná metoda využívající tunelu.

Co je přesměrování síťového provozu?
Přesměrování síťového provozu (NTR) chrání klientské počítače před nebezpečnými adresami URL tím, že přesměruje
síťový provoz na službu WSS (Symantec Web Security Service), kde zásady služby WSS povolují nebo blokují provoz v
klientovi Symantec Endpoint Protection (SEP). Integrace se službou Symantec WSS zajišťuje, že zaměstnanci nebudou
mít přístup ke škodlivým webům nebo nebudou moci dodržovat již definované zásady používání webu.

Způsob fungování přesměrování síťového provozu

Správce služby WSS vygeneruje na portálu Symantec WSS soubor PAC nebo token integrace. Soubor PAC nebo token
integrace přidáte do zásady přesměrování síťového provozu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, která
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pak integraci vytlačí ke klientům aplikace SEP. Klientský počítač kontaktuje web ctc.symantec.com, aby převedl token
integrace na identifikátor CustomerID, který obsahuje ID přihlášeného uživatele a informace o zařízení. S ID zákazníka se
uživatelé nemusejí přihlašovat při každém přístupu k internetu. Když se klienti přihlásí ke svým počítačům, klient aplikace
SEP naváže zabezpečené připojení (pomocí klíče relace a předem sdíleného klíče (PSK)) k službě WSS. Klient aplikace
SEP pak poskytne přiřazení ke službě WSS. Přiřazení obsahuje identitu uživatele a další informace o počítači, například
verzi operačního systému. Tato bezproblémová identifikace znamená, že uživatelé se při přístupu k internetu nemusejí
znovu přihlašovat prostřednictvím portálu Captive nebo portálu Roaming Captive (pouze metoda využívající soubor PAC).
Tento proces umožňuje vytvoření zásad pro jednotlivé uživatele, které lze použít na provoz, a poskytuje rizikový kontext
klienta do služby WSS pro protokolování a hlášení.

Veškerý provoz podporovaných prohlížečů se zpracovává jedním z následujících způsobů:

• Je přesměrován na server služby WSS.
• Zablokuje ho.
• Umožní mu pokračovat do cíle.

Metody přesměrování

Zásady přesměrování síťového provozu poskytují dvě metody přesměrování mezi klientem a službou Symantec WSS.
Následující tabulka popisuje výhody jednotlivých metod a jejich fungování.
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Table 127: Metody přesměrování

Metoda Kdy ji použít Jak to funguje

Tunel Metoda využívající tunelu vkládá a zavádí
technologii agenta WSS do aplikace Symantec
Endpoint Protection, která zachycuje aplikace bez
proxy serveru. Tato metoda:
• Přesměruje na libovolný port, ne jen na 80 a 443.
• Přesměruje libovolnou aplikaci, nejen webové

prohlížeče. Můžete také přesměrovat pouze
webový provoz.

• Je robustnější pro roamingové uživatele, kteří
často mění sítě.

• Nabízí lepší zabezpečení mezi klientským
počítačem a datovým centrem pomocí šifrování
provozu. Metoda využívající soubor PAC provoz
nešifruje.

• Je považována za primární způsob připojení ke
službě WSS v budoucnu.

• Funguje pouze v systému Windows 10, 64bitová
verze 1703 a novější.

Metoda využívající tunelu je v současné době
považována za beta funkci.

Správce služby WSS vygeneruje na portálu WSS
náhodný token integrace a přidá ho do zásady
přesměrování síťového provozu. Tato metoda
zachycuje provoz z aplikace, která neví o proxy
serveru, a umožňuje podrobnější úroveň správy
zabezpečení než samotné přesměrování souboru
PAC. Token integrace WSS předává další data
záhlaví za účelem identifikace uživatele, který
inicioval provoz, což umožňuje použití pravidel
provozu pro jednotlivé uživatele.
Provoz, který je přesměrován prostřednictvím
metody využívající tunelu, závisí na tom, jak jsou
nastaveny zásady služby WSS. Pravidla zásad
mohou například určit pouze webový provoz, nebo
všechny porty a protokoly. Metoda využívající tunelu
závisí také na vaší licenci ke službě WSS.
Metoda využívající tunelu nainstaluje ve výchozím
nastavení certifikát, protože se jedná o šifrované
tunelové propojení.

Soubor PAC Metoda využívající soubor PAC:
• Je rychlejší než metoda využívající tunelu.
• Funguje na všech podporovaných operačních

systémech Windows.
• Funguje na počítačích se systémem Mac.
• Přesměruje pouze webový provoz.

Správce služby WSS nakonfiguruje soubor PAC na
portálu WSS tak, aby získal adresu URL souboru
PAC. Soubor PAC automatizuje přesměrování
webového provozu do služby WSS a poskytuje
bezpečné nastavení serverů proxy pro vaše
webové prohlížeče. Metoda využívající soubor PAC
umožňuje přesměrování provozu na portu 80 a
443 (webový provoz) ke kontrole. Nedokáže však
přesměrovat provoz mimo 80/443 nebo z aplikací,
které nepoužívají server proxy. Do služby WSS je
přesměrován pouze webový provoz.
Při každém přístupu uživatele k webové stránce
pomocí webového prohlížeče tento prohlížeč odešle
veškerý provoz přes nejbližší cloudovou službu Web
Security Service podle definice v souboru PAC.
Na základě pravidel definovaných souborem PAC
je veškerý provoz v podporovaných prohlížečích
zpracován jedním z následujících způsobů:
• Bez tokenu integrace WSS navštíví veškerý

provoz webového prohlížeče adresu URL
souboru PAC pro službu WSS. Všichni uživatelé
se řídí stejnými pravidly provozu pro službu
WSS.

• S tokenem integrace WSS navštíví veškerý
provoz webového prohlížeče souboru PAC
místně uložený v mezipaměti pro službu WSS.
Služba WSS dokáže určit původce provozu
a odpovídajícím způsobem směrovat webovou
komunikaci.

Metoda využívající soubor PAC se ve verzi 14.3
MP1 a starších nazývala Přesměrování webového
provozu (WTR).
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Ověření, zda je v klientovi povolena a připojena metoda využívající tunelu pro
přesměrování síťového provozu (NTR)
1. V klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection klikněte na možnost Nápověda > Řešení potíží > Přesměrování

síťového provozu.
Pokud se zobrazí panel Přesměrování síťového provozu. Pokud se panel nezobrazí, metoda využivající tunelu není v
klientovi povolena.
Funkce NTR je připojena, pokud pole Stav zobrazí zprávu Připojeno.

2. Na straně klienta přejděte na následující testovací adresu URL: pod.threatpulse.com.
Pokud je funkce NTR povolena, uživatel klient by měl vidět následující zprávu.

Opětovné připojení ke službě WSS

Přesměrování síťového provozu musí zůstat neustále připojeno ke službě WSS. Existují však situace, kdy dojde k
přerušení připojení. Síť Wi-Fi může mít poruchu, připojení k internetu bude zakázáno, nebo selže datové centrum. Bez
ohledu na to, co výpadek způsobilo, se uživatel klienta musí po naběhnutí služby opět připojit ke službě WSS.

Ke klientovi se znovu připojíte na základě následující situace.

Metoda Popis
Pokud klient zjistí problém s připojením. • V klientovi aplikace SEP klikněte na stránku Stav.

• V horní části stránky bude pruh zelený v případě, že je funkce NTR povolena, připojena a funguje správně. Pokud bude žlutý nebo červený, je něco špatně.
• Pokud se chce uživatel klienta znovu připojit ke službě WSS, musí kliknout na tlačítko Opravit.

Pokud klient nezjistí problém s připojením. • Klikněte v klientovi na stránku Stav.
• Vedle možnosti Přesměrování síťového provozu klikněte na Možnosti > Podrobný stav.
• Pole Stav by mělo zobrazovat text Připojeno. Pokud ne, klikněte na možnost Připojit znovu.

Testování zásad přesměrování síťového provozu v prohlížeči
Návštěva testovacích webových stránek

Řešení WSS chrání organizace kategorizací aplikací a webových stránek a poté povolením nebo odmítnutím uživatele
klienta na základě zásad služby WSS. Testování těchto zásad je často obtížné, protože vyžaduje, aby se uživatel klienta
pokusil navštívit web, který může být nebezpečný, například takový, který je kategorizován jako web obsahující známý
malware. Aby bylo testování bezpečnější, společnost Symantec vytvořila webové stránky, které obsahují jednotlivé
odkazy pro každou kategorii. Uživatelé klienta mohou kliknout na odkaz a simulovat návštěvu této kategorie bez rizika.

1. V klientském počítači otevřete okno prohlížeče a přejděte na adresu http://sitereview.symantec.com.
2. Klikněte na možnost Kategorie a vyberte položku Testovací stránky.
3. Klikněte na jednotlivé odkazy, které odpovídají webovým stránkám, které zásady služby WSS povolují a odmítají.

Ověřte, zda agent dodržuje zásady kategorií služby WSS. Povolený web se může zobrazit například následujícím
způsobem:
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4. Klikněte na možnost Riziko hrozby a vyberte položku Testovací stránky.
Odkazy jsou seřazeny od 1 do 10 se vzestupným simulovaným rizikem.

5. Kliknutím na každý odkaz ověřte, zda klient dodržuje zásady rizik služby WSS.

Návštěva webu, který zásada povoluje

Tento příklad ukazuje uživatele klienta navštěvujícího webové stránky, který zásady služby WSS povolují. Provoz je
přesměrován do služby WSS, zkontrolován a předán na webové stránky.

1. Přejděte na web http://www.broadcom.com.
2. Ověřte, zda klientský počítač otevře web.

Otestování metody využívající tunelu pomocí zásad služby WSS

Integrované řešení NTR můžete otestovat pomocí zásad, které správce služby WSS nastaví v konzoli WSS. Možná bude
nutné spolupracovat se správcem služby WSS, abyste získali seznam webových stránek, které lze použít k testování
jednotlivých scénářů, protože zásady jednotlivých organizací se liší. Viz: Beta přesměrování síťového provozu
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Přesměrování síťového provozu u klienta se systémem Mac
Přesměrování síťového provozu umožňuje automatizovat přesměrování webového provozu na službu Symantec Web
Security Service a zabezpečit webový provoz v každém koncovém počítači, který používá aplikaci Symantec Endpoint
Protection.

Správce řídí nastavení, která používá přesměrování síťového provozu, včetně adresy URL pro konfiguraci proxy serveru
a volitelného kořenového certifikátu služby Symantec Web Security Service. Tato nastavení smí konfigurovat pouze
správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a tato nastavení se nezobrazují v uživatelském rozhraní klienta
Symantec Endpoint Protection. Adresu URL konfiguračního souboru proxy serveru můžete zobrazit v počítači Mac
pomocí možností Systémové předvolby > Síť, v části Servery proxy. Certifikát cloudových služeb je zobrazen v části
Svazek klíčů.

Webové prohlížeče Safari, Chrome a Firefox verze 65 a novější podporují přesměrování síťového provozu. Verze
Symantec Endpoint Protection starší než 14.2 RU1 podporují pouze prohlížeče Safari a Chrome.

NOTE
Metoda využívající tunelu neběží v klientech se systémem Mac.

Nastavení přesměrování síťového provozu
Přesměrování síťového provozu chrání klientské počítače se systémem Windows a Mac před síťovým provozem tím, že
ho přesměruje do služby WSS (Symantec Web Security Service), kde služba WSS povoluje nebo blokuje provoz. Služba
WSS buď povoluje, nebo blokuje provoz na základě zásady, kterou správce služby WSS ve službě WSS nakonfiguruje.

Poznámka: Pokud chcete tuto funkci použít v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, je nutné mít platné
předplatné služby Web Security Service. Požádejte zástupce účtu o předplatné.

Table 128: Nastavení přesměrování síťového provozu

Možnost Popis

Povolení přesměrování síťového provozu Povolí nebo zakáže funkci přesměrování síťového provozu u klientů aplikace
Symantec Endpoint Protection. Pokud chcete tuto v klientovi povolit, je nutné ji
zaškrtnout.
Pokud tuto možnost zakážete pro metodu využívající soubor PAC, můžete
přesto povolit možnost Instalovat do klientů kořenový certifikát služby
Symantec Web Security Service za účelem usnadnění ochrany
zašifrovaných přenosů.
Tato možnost byla ve verzi 14.3 RU1 přejmenována z možnosti Povolit
přesměrování přenosů služby WSS.

Metoda přesměrování • Metoda využívající tunelu automaticky přesměruje veškerý internetový
provoz do služby WSS. Metoda využívající tunelu je považována za beta
funkci. Měli byste provést důkladné testování aplikací na základě zásad
služby WSS.

• Metoda využívající soubor PAC přesměruje pouze webové provoz (porty 80
a 443).

Informace o rozdílech mezi metodami přesměrování naleznete v následujících
tématech:
Co je přesměrování síťového provozu?
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Table 129: Možnosti metody využívající tunelu

Možnost Popis

Token integrace sítě Správce služby WSS vygeneruje náhodný token integrace z portálu WSS.
Když klient aplikace Symantec Endpoint Protection obdrží token, vyhledá
ctc.symantec.com a převede token na identifikátor CustomerID. ID zákazníka
bezpečně předá ID uživatele a informace o kontextu klienta do služby WSS.
Potom se klient připojí ke službě WSS.
Poznámka: Místo tokenu můžete použít identifikátor CustomerID v případech,
kdy se klientský počítač nemůže během instalace připojit k internetu.

Table 130: Volby metody využívající soubor PAC

Možnost Popis

Adresa URL souboru PAC (Proxy Auto
Configuration)

Udává adresu URL k souboru PAC (Proxy Auto Configuration) podle definice
správce aplikace služby WSS.
Tuto adresu URL můžete konfigurovat nebo upravit pouze v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.

Port zachytávání síťového provozu Označuje port, který je používán službou místního proxy serveru.
U verzí starších než 14.2 RU1 platí tato možnost pouze pro počítače se
systémem Windows.

Token integrace sítě Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection používají token k bezpečnému
předání ID uživatele a informací o kontextu klienta do služby WSS. Služba
Local Proxy Service vyžaduje token k analýze informací záhlaví pro pravidla
pro jednotlivé uživatele, aby mohla povolit nebo zablokovat webový provoz.
Tato možnost umožňuje místní ukládání souboru PAC do mezipaměti.
U verzí starších než 14.2 RU1 platí tato možnost pouze pro počítače se
systémem Windows.

Povolit přímý provoz, když není k dispozici
síťová ochrana

Tuto možnost lze použít k tomu, abyste uživatelům poskytli přístup k webu,
pokud se nezdaří ověření uživatele pomocí cloudového serveru proxy služby
WSS (proxySG). K této situaci dojde, pokud správce vytvoří soubor PAC, ale
nikoli uživatele roamingu služby WSS.
• Pokud je tato možnost zaškrtnuta a uživateli klienta se nezdaří ověření,

klient selže otevřený.
• Pokud tato možnost není zaškrtnuta a uživateli klienta se nezdaří ověření,

klient selže uzavřený.
Dokud nebudou uživatelé ověřeni, přesměrování síťového provozu je nechrání.
WSS se pokusí ověřit uživatele na pozadí každých 5 minut. WSS pak
požaduje, aby uživatel provedl ověření ručně v portálu Roaming Captive Portal
služby WSS.
Toto nastavení bude ignorováno, dokud nebude proveden platný pokus o
ověření.
Tato možnost platí pro klienty 14.2 RU2 MP1 a novější.
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Možnost Popis

Povolit vlastní soubor PAC služby LPS Nahradí výchozí soubor PAC, který je hostován serverem LPS v klientovi,
vlastním souborem PAC. Vlastní soubor PAC řeší problém kompatibility s
aplikacemi jiných výrobců, které nefungují s místním serverem proxy, který
naslouchá na adaptéru zpětné smyčky. Doporučujeme provést všechny ostatní
konfigurace pro potlačení a filtrování prostřednictvím portálu WSS.
Tato možnost platí pro klienty verze 14.3 a novější.
Upozornění: Pokud nesprávně nakonfigurujete možnost vlastního souboru
PAC, můžete klientům a aplikacím zabránit v přístupu k internetu.
Poznámka: Účinky vlastního souboru PAC se nemusejí projevit okamžitě.
Možná bude potřeba restartovat klienta.

Instalovat do klientů kořenový certifikát služby
Symantec Web Security Service za účelem
usnadnění ochrany zašifrovaných přenosů

Nainstaluje příslušný certifikát do klientů aplikace Symantec Endpoint
Protection za účelem ochrany zašifrovaných přenosů.
Tuto možnost lze povolit, když je zakázána možnost Povolit přesměrování
síťového provozu, což umožňuje instalovat kořenové certifikáty i v případě, že
není vybrána možnost Soubor PAC.

Testování zásad aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Můžete chtít vyhodnotit aplikaci Symantec Endpoint Protection nebo vyzkoušet zásady předtím, než je stáhnete na
klientské počítače. K ověření, že produkt pracuje správně na klientských počítačích, můžete vyzkoušet následující funkce
pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 131: Funkce, které můžete vyzkoušet

Funkce Viz toto téma

Ochrana před viry
a spywarem

Pro vyzkoušení výchozích zásad ochrany před virem a spywarem stáhněte testovací virus EICAR z adresy:
http://www.eicar.org/86-0-Intended-use.html
Otestování zásad ochrany před viry a spywarem
Otestování zásad ochrany před viry a spywarem

SONAR Stáhněte si testovací soubor Socar.exe a ověřte, zda funkce SONAR funguje správně
Insight Jak otestovat konektivitu se servery Insight a Symantec Licensing
Prevence narušení Testování výchozích zásad IPS
Řízení aplikací Blokování spuštění procesu na klientských počítačích

Zabránění uživatelům zapisovat do registru v klientských počítačích
Zabránění uživatelům v zápisu do určitého souboru
Přidání a vyzkoušení pravidla, které blokuje soubor DLL
Přidání a vyzkoušení pravidla, které ukončí proces
Blokování spuštění procesu na klientských počítačích
Zabránění uživatelům zapisovat do registru v klientských počítačích
Zabránění uživatelům v zápisu do určitého souboru
Přidání a vyzkoušení pravidla, které blokuje soubor DLL
Přidání a vyzkoušení pravidla, které ukončí proces

Vyzkoušení zásad ochrany před viry a spywarem
Pro vyzkoušení, že zásady ochrany před viry a spywarem funguje, můžete použít soubor testovacího viru eicar.com.
Testovací virus EICAR je textový soubor vynalezený evropským institutem pro výzkum počítačových antivirových
programů (European Institute for Computer Anti-Virus Research – EICAR). Poskytuje snadný a bezpečný způsob
testování většiny antivirového softwaru. Můžete jej použít k ověření, že antivirová součást klienta funguje.
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Vyzkoušení zásad ochrany před viry a spywarem
1. Na klientském počítači stáhněte antivirový testovací soubor z webové stránky EICAR v následujícím umístění:

http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html

2. Spusťte testovací soubor EICAR.

Zobrazí se oznámení, které informuje o nalezení rizika.

3. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager na stránce Monitory klikněte na položku Protokoly.

4. Na kartě Protokoly v rozbalovacím seznamu Typ protokolu klikněte na položku Riziko a pak klikněte na tlačítko
Zobrazit protokol.

5. Na stránce Protokoly rizik se zobrazí text Událost nalezení viru.

Blokování spuštění procesu na klientských počítačích
Obvyklou možností přenosu souborů ze serveru na klientský počítač je klient FTP. Chcete-li uživatelům zabránit v přenosu
souborů, můžete přidat pravidlo blokující uživateli spuštění klienta FTP z příkazového řádku.

1. Chcete-li přidat pravidlo, které brání spuštění procesu v klientském počítači, otevřete zásady řízení aplikací a v
podokně Řízení aplikací klikněte na tlačítko Přidat.

2. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla vyberte pravidlo a na kartě Vlastnosti do
textového pole Název pravidla zadejte ftp_ blocked_from_cmd.

3. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

4. V dialogovém okně Přidání definice procesu v části Shodující se název procesů zadejte cmd.exe a pak klikněte
na tlačítko OK.

5. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat podmínku >
Pokusy spuštění procesů.

6. Na kartě Vlastnosti do textového pole Popis zadejte žádný ftp z cmd.

7. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

8. V dialogovém okně Přidání definice procesu v části Shodující se název procesů zadejte ftp.exe a pak klikněte
na tlačítko OK.

9. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací na kartě Akce klikněte na možnosti Blokovat přístup, Povolit
protokolování a Upozornit uživatele.

10. V části Upozornit uživatele zadejte ftp je blokován, pokud je spuštěn z cmd.

11. Dvakrát klikněte na tlačítko OK a přiřaďte zásady ke skupině.

Vyzkoušejte pravidlo.

12. Chcete-li otestovat pravidlo, které brání spuštění procesu v klientském počítači, otevřete v klientském počítači
příkazový řádek.

13. Do okna příkazového řádku zadejte ftp a pak stiskněte klávesu Enter.

Jak pravidlo určuje, klient FTP se neotevře.

Zabránění uživatelům zapisovat do registru v klientských počítačích
Konkrétní klíč registru můžete chránit zabráněním přístupu uživatele nebo zabráněním úpravy uživatelem veškerých klíčů
registru nebo hodnot v registru. Uživatelům můžete povolit zobrazit klíč registru, ale nikoli jeho přejmenování nebo úpravu.

Vyzkoušení funkčnosti:
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• Přidejte testovací klíč registru.
• Přidejte pravidlo pro čtení, ale nikoli pro zápis klíče registru.
• Zkuste přidat ke klíči registru novou hodnotu.

1. Pokud chcete přidat test klíče registru, otevřete na klientském počítači editor registru otevřením příkazového řádku a
zadáním příkazu regedit.

2. V editoru registru rozbalte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software a pak vytvořte nový klíč registru nazvaný test.

3. Pokud chcete uživatelům zabránit v zápisu do registru v klientských počítačích, otevřete zásadu Řízení aplikací a v
podokně Řízení aplikací klikněte na možnost Přidat.

4. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
pravidlo.

5. Na kartě Vlastnosti do textového pole Název pravidla zadejte HKLM_write_not_allowed_from_regedit.

6. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

7. V dialogovém okně Přidání definice procesu v části Název odpovídajícího procesu zadejte příkaz regedit.exe
a potom klikněte na tlačítko OK.

8. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
podmínku > Pokusy o přístup do registrů.

9. Na kartě Vlastnosti do textového pole Popis zadejte přístup k registru.

10. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

11. V dialogovém okně Přidání definice klíče registru do textového pole Klíč registru zadejte HKEY_LOCAL_MACHINE
\software\test a pak klikněte na tlačítko OK.

12. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací na kartě Akce v okně skupiny Pokus o čtení klikněte na příkazy
Povolit přístup, Povolit protokolování a Upozornit uživatele.

13. V části Upozornit uživatele zadejte čtení je povoleno.

14. V okně skupiny Pokus o vytvoření, odstranění nebo zápis klikněte na příkazy Blokovat přístup, Povolit
protokolování a Upozornit uživatele.

15. V části Upozornit uživatele zadejte zápis je blokován.

16. Dvakrát klikněte na tlačítko OK a přiřaďte zásady ke skupině.

Vyzkoušejte pravidlo.

17. Pokud chcete otestovat pravidlo, které vám brání v zápisu do registru, po použití zásady v klientském počítači v
editoru registrů rozbalte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.

18. Klikněte na klíč registru nazvaný test, který jste vytvořili dříve.

19. Klikněte pravým tlačítkem na klíč test, klikněte na možnost Nový a pak klikněte na položku Hodnota řetězce.

Nyní by vám nemělo být povoleno přidat novou hodnotu k testovacímu klíči registru.

Zabránění uživatelům v zápisu do určitého souboru
Můžete požadovat, aby uživatelé mohli soubor zobrazit, ale nikoli jej upravovat. Soubor například může obsahovat
finanční údaje, které by si měli zaměstnanci prohlédnout, ale neupravovat je.
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Můžete vytvořit pravidlo Řízení aplikací a zařízení, které poskytne uživatelům přístup k souboru pouze pro čtení. Můžete
například přidat pravidlo, které vám umožní otevřít textový soubor v aplikaci Notepad, ale neumožní vám jej upravovat.

1. Chcete-li přidat pravidlo, které zabrání uživatelům v zápisu do určitého souboru, otevřete Zásady řízení aplikací a v
podokně Řízení aplikací klikněte na tlačítko Přidat.

2. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
pravidlo.

3. Na kartě Vlastnosti do textového pole Název pravidla zadejte 1.txt in c read allowed write terminate.

4. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

5. V dialogovém okně Přidání definice procesu v části Shodující se název procesů zadejte notepad.exe a pak
klikněte na tlačítko OK.

6. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
podmínku > Pokusy o přístup k souborům nebo složkám.

7. Na kartě Vlastnosti do textového pole Popis zadejte file access launched.

8. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

9. V dialogovém okně Přidání definice souboru nebo složky do textového pole v okně skupiny Shodující se název
souborů a složek zadejte c:\1.txt a pak klikněte na tlačítko OK.

10. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací na kartě Akce v okně skupiny Pokus o čtení vyberte možnost
Povolit přístup a pak zaškrtněte možnosti Povolit protokolování a Upozornit uživatele.

11. V části Upozornit uživatele zadejte čtení je povoleno.

12. V okně skupiny Pokus o vytvoření, odstranění nebo zápis klikněte na příkazy Blokovat přístup, Povolit
protokolování a Upozornit uživatele.

13. V části Upozornit uživatele zadejte Při zápisu bude aplikace Notepad ukončena.

14. Dvakrát klikněte na tlačítko OK a přiřaďte zásady ke skupině klientských počítačů.

Vyzkoušejte pravidlo.

15. Chcete-li otestovat pravidlo, které uživatelům brání v zápisu do určitého souboru, otevřete v klientském počítači
Průzkumník souborů, přejděte na disk c:\ a potom klikněte na možnost Soubor > Nový > Textový dokument.

Pokud vytvoříte soubor pomocí aplikace Notepad, soubor bude pouze pro čtení.

16. Přejmenujte soubor na 1.xt.

Zajistěte, aby byl soubor uložen do složky na disku c:\.

17. V aplikaci Notepad otevřete soubor c:\1.txt.

Soubor můžete otevřít, ale nemůžete jej upravovat.

Přidání a vyzkoušení pravidla, které blokuje soubor DLL
Můžete požadovat, aby uživatel nemohl otevřít určitou aplikaci. Jednou metodou blokování otevření aplikace uživatelem
je zablokování souboru DLL, který aplikace používá k spouštění. Pro zablokování souboru DLL můžete vytvořit pravidlo,
které blokuje spuštění souboru DLL. Když se pak uživatel pokouší otevřít aplikaci, nemůže ji otevřít.

Například soubor Msvcrt.dll obsahuje kód programu, který se používá ke spouštění různých aplikací systému Windows,
například Microsoft WordPad. Pokud přidáte pravidlo, které na klientském počítači blokuje soubor Msvcrt.dll, nebudete
moci aplikaci Microsoft WordPad otevřít
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NOTE

Některé aplikace, které jsou zapsány jako „bezpečnostně citlivé“ mohou interpretovat injekci DLL jako škodlivou
akci. Učiňte protiopatření k zablokování injekce nebo odstranění souboru DLL.

1. Chcete-li přidat pravidlo, které blokuje knihovnu DLL, otevřete zásady řízení aplikací a v podokně Řízení aplikací
klikněte na tlačítko Přidat.

2. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
pravidlo.

3. Na kartě Vlastnosti do textového pole Název pravidla zadejte text Blokovat otevření aplikace Microsoft
WordPad uživatelem.

4. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

5. V dialogovém okně Přidání definice procesu v části Shodující se název procesů zadejte C:\Program Files
\Windows NT\Accessories\wordpad.exe a pak klikněte na tlačítko OK.

6. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
podmínku > Pokusy o načtení souborů DLL.

7. Na kartě Vlastnosti do textového pole Popis zadejte dll blokována.

8. Napravo od příkazu Použít pro následující soubory DLL klikněte na tlačítko Přidat.

9. V dialogovém okně Přidání definice souboru DLL do textového pole v okně skupiny Název odpovídajícího
souboru DLL zadejte MSVCRT.dll a pak klikněte na tlačítko OK.

10. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací na kartě Akce klikněte na možnosti Blokovat přístup, Povolit
protokolování a Upozornit uživatele.

11. V části Upozornit uživatele zadejte Není možné spustit aplikaci WordPad.

12. Dvakrát klikněte na tlačítko OK a přiřaďte zásady ke skupině klientských počítačů.

Vyzkoušejte pravidlo.
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13. Chcete-li přidat pravidlo, které blokuje knihovnu DLL, zkuste v klientském počítači otevřít program Microsoft WordPad.

Přidání a vyzkoušení pravidla, které ukončí proces
Program Process Explorer je nástroj, který zobrazuje procesy DLL, které jsou otevřené nebo načtené, a jaké zdroje
procesy používají. Pomocí průzkumníku procesů lze rovněž ukončit proces. Můžete přidat pravidlo pro ukončení
průzkumníku procesů, pokud uživatel používá průzkumník procesů k ukončení aplikace Kalkulačka.

1. Chcete-li přidat pravidlo, které ukončí proces, otevřete Zásady řízení aplikací a v podokně Řízení aplikací klikněte na
tlačítko Přidat.

2. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
pravidlo.

3. Na kartě Vlastnosti do textového pole Název pravidla zadejte Ukončit průzkumník procesů, pokud se
pokouší ukončit calc.exe.

4. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

5. V dialogovém okně Přidání definice procesu v části Shodující se název procesů zadejte procexp.exe a pak
klikněte na tlačítko OK.

6. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací v seznamu Pravidla klikněte na možnost Přidat > Přidat
podmínku > Pokusy ukončení procesu.

7. Na kartě Vlastnosti do textového pole Popis zadejte dll zastavena.

8. Napravo od příkazu Použít toto pravidlo pro následující procesy klikněte na tlačítko Přidat.

9. V dialogovém okně Přidání definice procesu do textového pole v okně skupiny Shodující se název procesu zadejte
calc.exe a pak klikněte na tlačítko OK.

10. V dialogovém okně Sady pravidel ovládání aplikací na kartě Akce klikněte na příkazy Ukončit proces, Povolit
protokolování a Upozornit uživatele.

11. V části Upozornit uživatele zadejte Pokud se pokusíte ukončit kalkulačku z průzkumníku procesů,
průzkumník procesů bude ukončen.

12. Dvakrát klikněte na tlačítko OK a přiřaďte zásady ke skupině.

Vyzkoušejte pravidlo.

13. Chcete-li otestovat pravidlo, které ukončí proces, stáhněte a spusťte v klientském počítači bezplatnou verzi
Průzkumníka procesů z následující adresy URL:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx

14. V systému Windows otevřete aplikaci Kalkulačka.

15. Otevřete průzkumník procesů.

16. V okně Průzkumník procesů klikněte pravým tlačítkem na proces calc.exe a pak klikněte na možnost Ukončit
proces.

Průzkumník procesů je ukončen.

Testování výchozích zásad IPS
Chcete-li testovat výchozí zásady IPS, je nutné nejprve spustit událost v klientském počítači.

Testování výchozích zásad IPS
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1. Přejmenujte spustitelný soubor (.exe) na soubor formátu JPEG (.jpg).

2. Odešlete soubor .jpg na webový server / webovou stránku.

3. V klientském počítači pomocí webového prohlížeče otevřete přejmenovaný spustitelný soubor.

NOTE

Chcete-li otevřít přejmenovaný spustitelný soubor, je třeba získat přístup k webovému serveru /
webové stránce pomocí adresy IP. Například byste zadali: http://adresa IP webového
serveru/přejmenovaný spustitelný soubor.jpg

4. Pokud v klientovi správně funguje zásada IPS, dojde k následujícím událostem:

• Neměli byste být schopni otevřít soubor .jpg.
• Zpráva v ikoně oblasti oznámení uvádí, že klient zablokoval soubor .jpg.
• Můžete otevřít protokol zabezpečení a vyhledat položku protokolu, která uvádí, že klient zablokoval soubor .jpg.
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Aktualizace obsahu a definic v klientech

Ve výchozím nastavení stahuje aplikace Symantec Endpoint Protection Manager aktualizace obsahu z veřejných serverů
služby Symantec LiveUpdate. Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection poté stáhnou tyto aktualizace z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager. Obsah zahrnuje mimo jiné definice virů, signatury prevence narušení a šablony
integrity hostitele.

Table 132: Postup aktualizace obsahu v klientech aplikace Symantec Endpoint Protection

Úloha Popis

Kontrola, zda má
server pro správu k
dispozici nejnovější
obsah aktualizace
LiveUpdate
(Doporučeno)

Podle výchozího nastavení se aktualizace LiveUpdate spouští jako součást instalace aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager. V následujících situacích může být potřeba spustit aktualizaci LiveUpdate
ručně:
• Během instalace jste přeskočili aktualizaci LiveUpdate.
• Chcete-li stáhnout šablony integrity hostitele a signatury prevence narušení, je nutné spustit

aktualizaci LiveUpdate.
• Chcete aktualizaci LiveUpdate spustit před další plánovanou aktualizací.
Kontrola dostupnosti nejnovějšího obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
Obsah v části Symantec Endpoint Protection Manager můžete také aktualizovat pomocí souboru .jdb.
Stažení souborů JDB pro aktualizaci definic pro aplikaci Endpoint Protection Manager
Navíc pokud použijete replikaci, můžete replikovat obsah a zásady mezi místním umístěním a
partnerským umístěním.
Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace

Změna způsobu
získávání aktualizací
klientskými počítači
(Volitelné)

Podle výchozího nastavení získávají klientské počítače se systémem Windows aktualizace obsahu ze
serveru pro správu. Další metody doručení zahrnují poskytovatele aktualizací skupiny, interní servery
LiveUpdate nebo distribuční nástroje třetí strany. Možná bude potřeba změnit metodu dodání, aby
mohly být podporovány různé platformy klienta, velký počet klientů nebo síťová omezení.
Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech
Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu v klientech na základě platformy

Změna nastavení
aktualizace
LiveUpdate pro server
pro správu (Volitelné)

Je možné upravit četnost relací aktualizace LiveUpdate, stahované komponenty ochrany a mnoho
dalších možností.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager

Snížení přetížení sítě
(Doporučeno)

Pokud server pro správu přijímá od klientů příliš mnoho souběžných požadavků na balíčky úplných
definic, může dojít k přetížení sítě. Riziko přetížení můžete omezit a zabránit klientům ve stahování
úplných definic.
Zamezení přetížení sítě požadavky klientů na aktualizaci

Vylepšení výkonu
(Doporučeno)

Chcete-li snížit vliv stahování na šířku pásma sítě, stahujte obsah náhodně, aby klienti získávali
aktualizace v různou dobu.
Náhodné spouštění současného stahování obsahu
Náhodný čas stahování obsahu z výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny
Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate
Chcete-li snížit vliv stahování na výkon klientských počítačů, můžete klientské počítače nechat stahovat
aktualizace obsahu v době, kdy jsou nečinné.
Konfigurace spuštění aktualizací klientského počítače se systémem Windows při jeho nečinnosti
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Úloha Popis

Umožnění správy
vlastních aktualizací
uživateli koncových
bodů (Volitelné)

Podle výchozího nastavení mohou uživatelé spustit aktualizaci LiveUpdate na klientských počítačích
kdykoliv. Můžete se rozhodnout, jaká dáte uživatelům práva přístupu k aktualizacím obsahu.
Konfigurace práv přístupu uživatelů ke službě LiveUpdate
K aktualizaci definic také můžete použít soubor inteligentního programu pro aktualizace v klientském
počítači.
Použití souborů Inteligentního programu k aktualizaci obsahu v klientech Symantec Endpoint Protection

Otestování aktualizací
modulů před jejich
vydáním společností
Symantec (volitelné)

Společnost Symantec vydává aktualizace modulů každého čtvrt roku. Pomocí konkrétního serveru
služby Symantec LiveUpdate můžete stáhnout aktualizace modulů před jejich vydáním. Poté je možné
otestovat obsah modulů, předtím než uvedete obsah do pracovního prostředí.
Otestování aktualizací modulů před jejich vydáním v klientech Windows

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na
klientech
Může být potřeba změnit výchozí metodu aktualizace klientů v závislosti na platformě klientů, konfiguraci sítě, počtu
klientů nebo zásadách zabezpečení a přístupu vaší společnosti.

Table 133: Metody distribuce a kdy je použít.

Metoda Popis Kdy ji použít

Aplikace Symantec
Endpoint Protection
Manager pro klientské
počítače (výchozí)
(Windows, Mac,
Linux)

Výchozí server pro správu může automaticky
aktualizovat klientské počítače, které spravuje.
Plán aktualizací ze serveru pro správu do klientů
neurčujete. Klienti stahují obsah ze serveru pro
správu na základě režimu komunikace a frekvence
prezenčního signálu.
Konfigurace klientů pro stažení obsahu z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu
push nebo pull

Tuto metodu společnost Symantec doporučuje, pokud
omezení sítě nebo zásady vaší společnosti nevyžadují
jiné řešení.
Pokud máte velké množství klientů nebo problémy se
šířkou pásma, můžete použít tuto metodu společně s
poskytovateli aktualizací skupiny.
Aby mohly počítače se systémem Mac nebo Linux
přijímat aktualizace obsahu ze serveru pro správu,
musíte nastavit webový server Apache.
Povolení pro klienty systému Mac a Linux stahovat
obsah LiveUpdate pomocí webového serveru Apache
jako reverzního proxy serveru

Poskytovatel
aktualizací skupiny
klientským počítačům
(pouze systém
Windows)

Poskytovatel aktualizací skupiny je klientský počítač,
který přijímá aktualizace ze serveru pro správu.
Poskytovatel aktualizací skupin poté tyto aktualizace
předává ostatním klientským počítačům ve skupině.
Poskytovatel aktualizací skupiny může aktualizovat
více skupin.
Poskytovatelé aktualizací skupiny mohou distribuovat
všechny typy obsahu LiveUpdate kromě aktualizací
klientského softwaru. Poskytovatele aktualizací skupin
nelze použít k aktualizaci zásad.

Poskytovatel aktualizací skupin snižuje zátěž serveru
pro správu a jeho nastavení je snazší než nastavení
interního serveru LiveUpdate.
Poskytovatele aktualizací skupiny použijte pro skupiny
ve vzdálených umístěních s minimální šířkou pásma.
Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci
obsahu klientům
Rozhodnutí o nastavení několika umístění a replikace
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Metoda Popis Kdy ji použít

Interní server
LiveUpdate
klientským počítačům
(Windows, Mac,
Linux)

Klientské počítače mohou stahovat aktualizace přímo
z interního serveru aktualizace LiveUpdate, který
aktualizace získává z externího serveru Symantec
LiveUpdate.
Je-li třeba, můžete nastavit několik interních serverů
aktualizace LiveUpdate a distribuovat seznam na
klientské počítače.
Můžete změnit plán stahování ze serveru LiveUpdate
na server pro správu.
Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate
na klientských počítačích
Informace o nastavení interního serveru LiveUpdate
naleznete v příručce LiveUpdate Administrator User's
Guide na adrese:
Stažení správce aktaulizací LiveUpdate

Interní server LiveUpdate vám umožní snížit zátěž
serveru pro správu ve velkých sítích. V případě
menších sítích byste měli zvážit, zda by potřebám
vaší organizace vyhovovali poskytovatelé aktualizací
skupiny.
Zvažte použití interního serveru LiveUpdate v
následujících situacích:
• Pokud spravujete velkou síť (více než 10 000

klientů).
• Pokud spravujete klienty Mac nebo Linux, kteří by

se neměli připojovat na externí server LiveUpdate.
• Pokud je ve vaší společnosti zavedeno více

produktů společnosti Symantec, které také
používají aktualizaci LiveUpdate k distribuci
obsahu na klientské počítače.

Note: Server pro správu a interní server LiveUpdate
byste neměli instalovat na stejný hardware ani virtuální
počítač. Instalace na jednom počítači může způsobit
závažné problémy s výkonem serveru.

Další informace viz:
Správce aktualizací LiveUpdate 2.x a aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager ve stejném
počítači
Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru
aktualizace LiveUpdate klienty

Externí server
Symantec LiveUpdate
klientským počítačům
prostřednictvím
internetu
(Windows, Mac,
Linux)

Klientské počítače mohou aktualizace získávat přímo
ze serveru Symantec LiveUpdate.

Pokud potřebujete naplánovat, kdy budou klienti
aktualizovat obsah, nebo pokud je dostupná šířka
pásma mezi aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager a klienty omezená, použijte externí server
Symantec LiveUpdate.
Ve výchozím nastavení jsou povoleny aktualizace
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
a plánované aktualizace. Ve výchozím nastavením
klienti vždy získají aktualizace ze serveru pro správu s
výjimkou případu, kdy server pro správu dlouhou dobu
nereaguje.

Note: Nekonfigurujte velká množství spravovaných
a v síti spojených klientů, aby získávali aktualizace
z externího serveru Symantec LiveUpdate. Taková
konfigurace zbytečně využívá příliš velkou šířku
pásma.

Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru
aktualizace LiveUpdate klienty

Distribuce nástroji
třetích stran
(pouze systém
Windows)

Nástroje třetích stran, jako Microsoft SMS, vám
umožní distribuovat konkrétní soubory aktualizací
klientům.

Díky této metodě můžete soubory aktualizací před
jejich distribucí otestovat. Také ji můžete zvolit, pokud
používáte infrastrukturu distribuce pomocí nástrojů
třetích stran.
Distribuce obsahu s využitím distribučních nástrojů
třetí strany
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Metoda Popis Kdy ji použít

inteligentní program
pro aktualizaci
(pouze systém
Windows)

Soubory inteligentního programu pro aktualizaci
obsahují obsah s informacemi o virech,
bezpečnostních rizicích a prevenci narušení, který
můžete použít k ruční aktualizaci klientů.
Samorozbalovací soubory inteligentního programu
pro aktualizaci můžete stáhnout z webových stránek
společnosti Symantec.

Soubory inteligentního programu pro aktualizaci
můžete použít, pokud není k dispozici aktualizace
LiveUpdate.
Použití souborů Inteligentního programu k aktualizaci
obsahu v klientech Symantec Endpoint Protection
Chcete-li aktualizovat další typy obsahu, musíte
nastavit a nakonfigurovat server pro správu tak, aby
stahoval a připravoval soubory aktualizací.
Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení
aktualizace klientských počítačů

Následující obrázek ukazuje vzorovou architekturu distribuce v menších sítích.

Následující obrázek ukazuje vzorovou architekturu distribuce ve větších sítích.

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu v klientech na základě platformy

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu
v klientech na základě platformy
Metody, které lze použít k distribuci definic virů a dalšího obsahu na klientských počítačích závisí na platformě klienta.
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Table 134: Metody distribuce obsahu v klientech se systémem Windows, Mac a Linux

Platforma Metoda

Windows Ve výchozím nastavení získává klient pro systém Windows obsah ze serveru pro správu.
Klienti pro systém Windows mohou stahovat aktualizace také z následujících zdrojů:
• Server LiveUpdate (externí nebo interní)

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty
Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty

• Externí server aktualizací LiveUpdate (pouze testování)
Otestování aktualizací modulů před jejich vydáním v klientech Windows

• Poskytovatel aktualizací skupiny
Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

• Distribuční nástroje třetích stran
Distribuce obsahu s využitím distribučních nástrojů třetí strany

• inteligentní program pro aktualizaci
Použití souborů Inteligentního programu k aktualizaci obsahu v klientech Symantec Endpoint Protection

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech
U klientů pro systém Windows je rovněž možné upravit následující nastavení:
• Typy obsahu, které klient získává
• Zda klient může získávat definice z různých zdrojů
• Zda klient může stahovat menší balíčky (soubory delta) ze serveru LiveUpdate, pokud server pro správu nabízí

pouze balíčky úplných definic
Balíčky úplných definic jsou velké. Pokud je stahováno příliš mnoho balíčků úplných definic, může dojít
k přetížení sítě. Soubory delta jsou obvykle mnohem menší a využívají šířku pásma sítě podstatně méně.
Zamezení přetížení sítě požadavky klientů na aktualizaci

Mac nebo
Linux

• Server LiveUpdate (externí nebo interní)
• Apache Web server, který konfigurujete jako reverzní proxy

Povolení pro klienty systému Mac nebo Linux stahovat obsah LiveUpdate pomocí webového serveru Apache jako
reverzního proxy serveru

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Typy obsahu stahovaného službou LiveUpdate

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
Při konfiguraci serveru pro správu za účelem stažení obsahu aktualizací LiveUpdate promyslete následující skutečnosti.
Když stáhnete obsah do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, stáhnete obsah pro všechny servery pro
správu v umístění.

Rozhodnutí prováděná ohledně stahování obsahu
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Table 135: Rozhodnutí o stažení obsahu

Rozhodnutí Popis

Jaký server LiveUpdate
je vhodné použít ke
stahování obsahu?

Můžete určit buď externí server Symantec LiveUpdate (doporučeno), nebo jeden či více vnitřních serverů
LiveUpdate, které jsou již nainstalovány a nakonfigurovány.
Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a interní server aktualizace LiveUpdate byste neměli
instalovat na stejný hardware ani virtuální počítač. Instalace na jednom počítači může způsobit závažné
problémy s výkonem serveru.
Pokud se rozhodnete používat jeden či více vnitřních serverů LiveUpdate, odkaz na veřejný server
LiveUpdate společnosti Symantec je vhodné přidat až na poslední místo. I když klienti nenaváží kontakt
s žádným serverem na seznamu, budou moci aktualizace stáhnout ze serveru aktualizace LiveUpdate
společnosti Symantec.
Chcete-li i nadále používat interní server LiveUpdate, měli byste upgradovat na nejnovější verzi správce
aktualizací LiveUpdate.
Stažení správce aktaulizací LiveUpdate
Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty
Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty
Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech

Kolik revizí obsahu by
mělo být v umístění
uchováno?

Ve verzi 12.1.6 a novějších server pro správu ukládá v úplném rozsahu pouze nejnovější balíček plus
dodatečné delta informace pro tolik revizí, kolik si zde zvolíte. Tento přístup snižuje prostor na disku, který
je zapotřebí pro uložení různých revizí obsahu na serveru.
Počet klientů, který během instalace Symantec Endpoint Protection Manager zvolíte, určuje počet revizí,
které budou na serveru uloženy.
Pro každý typ obsahu LiveUpdate jsou výchozí hodnoty následující:
V případě verze 14:
• Pokud nezaškrtnete políčko Server pro správu bude spravovat méně než 500 klientů, aplikace

Symantec Endpoint Protection Manager ukládá aplikace 21 revizí.
• Pokud zaškrtnete políčko Server pro správu bude spravovat méně než 500 klientů, aplikace

Symantec Endpoint Protection Manager ukládá aplikace 90 revizí.
Pro verzi 12.1.6 nebo pro upgrade na verzi 14:
• Pokud zvolíte méně než 100 klientů, Symantec Endpoint Protection Manager ukládá 12 revizí.
• Pokud zvolíte 100 až 500 klientů, Symantec Endpoint Protection Manager ukládá 21 revizí.
• Pokud zvolíte 500 až 1,000 klientů, Symantec Endpoint Protection Manager ukládá 42 revizí.
• Pokud zvolíte více než 1 000 klientů, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager uloží 90 revizí.
Ve většině instalací se během instalace upgradu zvýší počet revizí, aby byl v souladu s novými výchozími
hodnotami. Toto se stane v případě, kdy počet revizí, které jste měli před upgradem, je nižší než minimální
nová výchozí hodnota dle výše uvedených kritérií.
Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

Jak často by moje
lokace měla kontrolovat
aktualizace obsahu
LiveUpdate?

Doporučujeme výchozí plán, kdy aplikace Symantec Endpoint Protection Manager spouští aktualizaci
LiveUpdate každé 4 hodiny.

Pro jaké operační systém
stahuji obsah?

Aktualizace LiveUpdate stahuje obsah pouze pro určené operační systémy.

Jaké typy obsahu je třeba
do umístění a klientů
stáhnout?

Ujistěte se, že v umístění jsou stahovány všechny aktualizace obsahu zadané v klientských zásadách
aktualizace obsahu LiveUpdate.
Typy obsahu stahovaného službou LiveUpdate
Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

V jakém jazyce by měly
být aktualizace produktu?

Toto nastavení platí pouze pro aktualizace produktu. Aktualizace obsahu se stahují automaticky pro
všechny jazyky.
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Rozhodnutí Popis

Jaká velikost obsahu
by měla být stažena pro
definice?

Standardní klienti a klienti Embedded nebo VDI verze 14 používají definice menší velikosti (pouze
nejnovější definice) s podporou cloudu. Při prověřování se v těchto klientech automaticky použijí rozšířené
definice nastavené v cloudu.
Ve verzi 14 je rovněž k dispozici klient vnitřní sítě, který stahuje úplnou sadu definic.
Klienti Embedded nebo VDI verze 12.1.6.x vyžadují starší typ obsahu menší velikosti.

Warning! Server pro správu musí pro jednotlivé typy klientů v síti stáhnout správný obsah. Pokud server
pro správu nestáhne příslušný typ obsahu požadovaný nainstalovanými klienty, nemohou klienti získávat
aktualizace ze serveru pro správu.

Je třeba otestovat
aktualizace modulů před
jejich vydáním?

V případě velkých organizací je třeba otestovat nové aktualizace a definice modulů, předtím než budou
uvedeny do všech klientských počítačů. Chcete otestovat nové aktualizace modulů s minimálními
přerušeními a výpadky.
Otestování aktualizací modulů před jejich vydáním v klientech Windows

Stažení obsahu ze serveru aktualizace LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Když stáhnete obsah na server pro správu, stáhnete jej pro všechny servery pro správu v umístění.

Konfigurace umístění pro stažení obsahu
1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.

2. V části Servery klikněte pravým tlačítkem myši na položku Lokální umístění a poté na položku Upravit vlastnosti
umístění.

3. Na kartě LiveUpdate vyberte některou z následujících dostupných možností.

4. V části Servery aplikace LiveUpdate klepněte na možnost Upravit zdrojové servery a vyhledejte aktuální server
LiveUpdate používaný k aktualizaci serveru pro správu. Tento server je nastaven jako výchozí server aplikace
Symantec LiveUpdate. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li použít existující Zdrojový server LiveUpdate, klepněte na tlačítko OK.
• Pokud chcete použít vnitřní server LiveUpdate, klepněte na položku Použít určený vnitřní server LiveUpdate a

poté na možnost Přidat.

Pokud jste v dialogovém okně Přidat server LiveUpdate vybrali možnost Použít určený vnitřní server LiveUpdate,
vyplňte pole s informacemi identifikujícími server LiveUpdate a klepněte na tlačítko OK.

Za účelem zotavení po selhání můžete přidat více než jeden server. Pokud se jeden ze serverů odpojí, druhý poskytne
podporu. Jako poslední server v seznamu můžete také přidat veřejný server LiveUpdate společnosti Symantec. Pokud
chcete tento veřejný server přidat, použijte adresu URL http://liveupdate.symantecliveupdate.com.

NOTE

Pokud používáte server UNC, aktualizace LiveUpdate budou jako součást uživatelského jména vyžadovat
použití domény nebo pracovní skupiny.

Pokud je počítač součástí domény, použijte formát název_domény\uživatelské_jméno.

Pokud je počítač součástí pracovní skupiny, použijte formát název_počítače\uživatelské_jméno.

V dialogovém okně Servery pro aktualizace LiveUpdate klepněte na tlačítko OK.
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5. V části Správa místa na disku pro stažené položky zadejte počet revizí obsahu aktualizace LiveUpdate, které se
mají uchovat.

6. V části Plánované stahování klikněte na tlačítko Upravit plán a nastavte, jak často má server aktualizace
vyhledávat. Klikněte na tlačítko OK.

7. V části Platformy ke stažení klepněte na možnost Změnit platformy a zkontrolujte seznam platforem. Zrušte
zaškrtnutí u platforem, u kterých nechcete obsah stahovat.

8. V části Typ stahovaného obsahu si prohlédněte seznam typů aktualizací ke stažení.

Chcete-li přidat nebo odstranit typ aktualizace, klepněte na tlačítko Změnit výběr, upravte seznam a poté klepněte na
tlačítko OK.

Seznam by se měl shodovat se seznamem typů obsahu, které zahrnujete v zásadách aktualizace obsahu LiveUpdate
pro klientské počítače.

9. V části Stahovaný obsah pro jednotlivé typy klientů vyberte, jakým způsobem chcete stahovat a ukládat obsah
pro standardní klienty, klienty Embedded nebo VDI a klienty vnitřní sítě. Pokud se v síti nachází klienti verze 12.1.x, je
potřeba stahovat a ukládat také definice obsahu menší nebo standardní velikosti.

WARNING

Pro jednotlivé typy klientů v síti je potřeba stáhnout správný obsah. Pokud nestáhnete příslušný typ obsahu
požadovaný nainstalovanými klienty, nemohou klienti získávat aktualizace ze serveru pro správu.

Chcete-li upravit nastavení, klikněte na možnost Změnit výběr, upravte výběr a poté klikněte na tlačítko OK.

10. V části Jazyky určené ke stažení si prohlédněte seznam jazyků typů aktualizací ke stažení.

Chcete-li přidat nebo odstranit jazyk, klikněte na tlačítko Změnit výběr, upravte seznam a poté klikněte na tlačítko OK.

11. Kliknutím na tlačítko OK uložte výběr a zavřete okno.

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Kontrola dostupnosti nejnovějšího obsahu v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager
Služba LiveUpdate stahuje definice a další obsah do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager podle plánu.
Pokud však v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager není k dispozici nejnovější verze, můžete obsah kdykoli
stáhnout ručně. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager následně poskytne tento obsah klientským počítačům
prostřednictvím výchozích zásad LiveUpdate.

Kontrola dostupnosti nejnovějšího obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
1. V konzole klikněte na možnost Domů.

2. V rámečku Stav koncového bodu pod nadpisem Definice pro Windows porovnejte data uvedená u položky
Nejnovější v aplikaci Manager a Nejnovější od společnosti Symantec.

3. Pokud se data neshodují, klikněte na možnost Správce > Servery > Lokální umístění (Mé umístění).

4. Na kartě Úlohy klikněte na možnost Stažení obsahu aktualizace LiveUpdate > Stáhnout.

Pokud se vám nedaří aktualizovat obsah v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager prostřednictvím funkce
LiveUpdate, můžete stáhnout soubor .jdb z webu Symantec Security Response. Aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager zpracuje obsah těchto souborů a zpřístupní je klientům ke stažení.

Stažení souborů JDB pro aktualizaci definic pro aplikaci Endpoint Protection Manager

Kontrola času stažení obsahu ze služby LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Je možné určit datum a čas poslední aktualizace obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager ze
služby LiveUpdate.

Kontrola typu obsahu staženého ze služby LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
5. V konzole klikněte na položku Správce.

6. Na stránce Správce v části Úlohy klikněte na možnost Servery a vyberte umístění.

7. Proveďte jeden z následujících úkonů:

• Chcete-li zkontrolovat stav stahování, klikněte na možnost Zobrazit stav aktualizace LiveUpdate.
• Chcete-li zkontrolovat verzi aktuálního obsahu, který aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá,

klikněte na možnost Zobrazit stav aktualizace LiveUpdate.

8. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poradce při potížích se službou LiveUpdate a potížích s definicemi pro aplikaci Endpoint Protection Manager

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Typy obsahu stahovaného službou LiveUpdate
Ve výchozím nastavení stahuje aplikace Symantec Endpoint Protection Manager z veřejných serverů služby Symantec
LiveUpdate všechny typy obsahu. Zásady obsahu aktualizace LiveUpdate následně zajišťují stažení všech typů obsahu
z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager do klientů pro systém Windows a Mac.

Pokud z umístění vyloučíte určitý typ obsahu, ale odeberete daný obsah ze zásad obsahu aktualizace LiveUpdate,
nebude klientům příslušný obsah poskytován. Obvykle není třeba vylučovat žádný obsah, který aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager stahuje. Určitý typ obsahu vylučte pouze v případě, že jste si zcela jistí, že jej nepotřebujete.

Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

Služba LiveUpdate nestahuje aktualizované zásady. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zásady klientů
aktualizuje, když skupině přiřadíte novou zásadu nebo když upravíte stávající zásadu.

Table 136: Typy obsahu, které lze stahovat ze služby LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager

Typ obsahu Popis

Aktualizace
klientského
produktu

Společnost Symantec doporučuje ponechat toto nastavení nezaškrtnuté.
Aktualizace produktu jsou vylepšení již nainstalovaného klientského softwaru. I když je však možné získat
aktualizace produktu pomocí služby LiveUpdate, aplikace Symantec Endpoint Protection tuto metodu obvykle
nepoužívá. Místo toho společnost Symantec vydává novou verzi softwaru prostřednictvím stránky Správa
stahování společnosti Broadcom. Poté provedete upgrade softwaru serveru pro správu a klientského softwaru.
Klienty pro systém Mac nebo Linux můžete aktualizovat pomocí Průvodce zavedením klienta vybráním
možností Odkaz na web a e-mail a Uložit balíček.
Upgrade na novou verzi
Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu

Opravy
zabezpečení klienta

Chrání zranitelná místa klienta pro systém Windows, která jsou veřejně známa. Útočník by například mohl obejít
funkci ochrany aplikace Symantec Endpoint Protection.
Zaškrtávací políčko Opravy zabezpečení klienta na kartě zásady Nastavení aplikace LiveUpdate > Další
nastavení umožňuje aktualizaci oprav zabezpečení pomocí služby LiveUpdate, serveru pro správu nebo
poskytovatele aktualizací skupiny.

Definice ochrany
před viry a
spywarem

Pro platformy x86 a x64 jsou dostupné rozdílné balíky virových definic. Tento typ obsahu zahrnuje také seznam
portálů Auto-Protect a definice nástroje Power Eraser.
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Typ obsahu Popis

Heuristické
signatury ochrany
SONAR

Chrání před hrozbami okamžitých útoků.

Signatury prevence
narušení

Zajišťují ochranu před síťovými hrozbami a chrání zranitelná místa hostitele. Jsou podporovány moduly
prevence narušení a zjišťování a také ochrana paměti před neoprávněným využitím.

Obsah integrity
hostitele

Obsahuje šablony přednastavených požadavků, které vynucují aktualizované opravy a bezpečnostní opatření na
klientském počítači. Služba LiveUpdate stahuje šablony pro počítače s operačními systémy Windows a Mac.
Přidání vlastního požadavku ze šablony

Signatury řízení
odesílání

Slouží k řízení toku odesílání informací do střediska Symantec Security Response.

Nastavení
hodnocení

Zahrnuje aktualizace dat o důvěryhodnosti, která jsou používána k ochraně.

Rozšířené atributy
souboru a signatury

Umožňuje aktualizací certifikátů a stahování Download Insight na základě přesnějších dat. Díky stahování na
základě přesnějších dat může společnost Symantec aktualizovat seznamy důvěryhodných signatur pomocí
aktualizací definic.

Endpoint Detection
and Response

Aktualizace komponenty Endpoint Detection and Response (EDR), která zjišťuje a analyzuje podezřelé aktivity
a problémy v hostiteli a koncových bodech. Funkce EDR poskytuje tyto forenzní informace různým součástem
produktu, například serverům pro odesílání dat a serverů EDR.
Aktualizace modulu Endpoint Detection and Response pro 14 RU1 a novější klienty

Knihovna a
konfigurace
běžného síťového
přenosu

Tyto definice jsou používány v celém produktu pro účely síťového přenosu a telemetrie. Tyto definice jsou
potřebné při dotazech na hodnocení a také při odesílání dat a komunikaci se serverem EDR. Definice v této
kategorii zahrnují SEPM STIC a SEPC STIC, pro Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint
Protection klienta.

Pokročilé strojové
učení

Definice, které se používají při prověřování virů a spywaru v klientech, kteří používají zásady malé šířky pásma
(přidáno ve verzi 14.0.1). Režim malé šířky pásma použijte pro standardní klienty a vestavěné klienty v síti s
pomalým připojením k internetu. V režimu malé šířky pásma nástroj LiveUpdate stahuje definice jednou týdně
nebo méně často. Chcete-li používat režim malé šířky pásma, musíte se zaregistrovat do cloudu a povolit
zásady malé šířky pásma. Režim malé šířky pásma nefunguje s klienty skryté sítě.
Pokud nezaregistrujete server pro správu v cloudové konzoli nebo pokud nehodláte používat zásady malé šířky
pásma, tak tuto možnost zakažte a ušetřete část šířky pásma a místo na disku v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager.
Aktualizace klientů v prostředích malé šířky pásma

Přesměrování
přenosů služby
WSS

Definice, které používá funkce přesměrování přenosů služby WSS (Web Security Service). Přesměrování
přenosů služby WSS používá servery služby WSS k zajištění nastavení zabezpečeného proxy serveru ve
webových prohlížečích. (Přidáno ve verzi 14.1 MP1.)

Definice nástroje
SymPlatform

Symantec Endpoint Foundation (SEF) je rozhraní, které poskytuje budoucí technologie ochrany jako obsah
prostřednictvím aktualizací LiveUpdate. SEF umožňuje stahovat na klienty nové funkce, aniž byste je museli
upgradovat.
Zahrnuje definice hodnocení adres URL (verze 14.3 RU1 a novější)

Obsah řízení
aplikací

Definice, které modul řízení aplikací používá pro zásadu řízení aplikací. Tuto možnost byste měli vždy ponechat
povolenou.
Tento obsah lze spustit pouze v klientech verze 14.2 a novějších. V případě starších klientů systému Windows je
nutné je nejprve upgradovat na verzi 14.2.

Obslužná rutina
zásad a příkazů

Obsah, který používá modul obslužné rutiny zásad a příkazů.

Ochrana proti
hrozbám v aplikaci
Endpoint pro data
služby AD

Obsah, který používá modul ochrany služby Active Directory. Přidáno ve verzi 14.2 RU1.
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Možnosti obsahu správce aktualizace LiveUpdate pro aplikaci Endpoint Protection 14

V zásadách obsahu aktualizace LiveUpdate nelze zakázat následující typy obsahu: Rozšířené atributy souboru a
signatury, Endpoint Detection and Response a Knihovna a konfigurace běžného síťového přenosu.

Table 137: Funkce a aktualizace požadovaného obsahu

Při instalaci
nespravovaného klienta Při provádění aktualizace je třeba stáhnout tyto typy obsahu

Ochrana před viry
a spywarem

• Definice ochrany před viry a spywarem
• Definice ochrany technologií SONAR

Pokud chcete v nabídce Vlastnosti lokace konfigurovat typy obsahu určené ke stažení, tento typ
obsahu je uveden pod názvem Heuristické signatury funkce SONAR.

• Nastavení centralizovaného hodnocení
Pokud chcete v nabídce Vlastnosti lokace konfigurovat typy obsahu určené ke stažení, tento typ
obsahu je uveden pod názvem Nastavení hodnocení.

• Data odvolání (stahována ve výchozím nastavení, v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
nelze konfigurovat)

• Seznam povolených položek společnosti Symantec
• Signatury řízení odesílání
• Seznam portálů Auto-Protect
• Definice nástroje Power Eraser
• Rozšířené atributy souboru a signatury (od verze 14)
• Endpoint Detection and Response (od verze 14)
• Knihovna a konfigurace běžného síťového přenosu
• Pokročilé strojové učení (od verze 14.1)

Ochrana před viry a
spywarem > Ochrana při
stahování

• Definice ochrany před viry a spywarem
• Definice ochrany technologií SONAR

Pokud chcete v nabídce Vlastnosti lokace konfigurovat typy obsahu určené ke stažení, tento typ
obsahu je uveden pod názvem Heuristické signatury funkce SONAR.

• Nastavení centralizovaného hodnocení
• Data odvolání
• Seznam povolených položek společnosti Symantec
• Signatury prevence narušení

Vyberete-li tuto možnost ke stažení, bude obsahovat aktualizace signatur a modulů prevence narušení.
• Signatury řízení odesílání
• Seznam portálů Auto-Protect
• Definice nástroje Power Eraser
• Rozšířené atributy souboru a signatury (od verze 14)
• Endpoint Detection and Response (od verze 14)
• Knihovna a konfigurace běžného síťového přenosu
• Pokročilé strojové učení (od verze 14.1)
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Při instalaci
nespravovaného klienta Při provádění aktualizace je třeba stáhnout tyto typy obsahu

Ochrana před viry a
spywarem > Prověřování
aplikace Outlook

• Definice ochrany před viry a spywarem
• Definice ochrany technologií SONAR

Pokud chcete v nabídce Vlastnosti lokace konfigurovat typy obsahu určené ke stažení, tento typ
obsahu je uveden pod názvem Heuristické signatury funkce SONAR.

• Nastavení centralizovaného hodnocení
• Data odvolání
• Seznam povolených položek společnosti Symantec
• Signatury řízení odesílání
• Seznam portálů Auto-Protect
• Definice nástroje Power Eraser
• Rozšířené atributy souboru a signatury
• Endpoint Detection and Response (od verze 14)
• Knihovna a konfigurace běžného síťového přenosu
• Pokročilé strojové učení (od verze 14.1)

Ochrana před viry a
spywarem > Prověřování
aplikace Notes

• Definice ochrany před viry a spywarem
• Definice ochrany technologií SONAR

Pokud chcete v nabídce Vlastnosti lokace konfigurovat typy obsahu určené ke stažení, tento typ
obsahu je uveden pod názvem Heuristické signatury funkce SONAR.

• Nastavení centralizovaného hodnocení
• Data odvolání
• Seznam povolených položek společnosti Symantec
• Signatury řízení odesílání
• Seznam portálů Auto-Protect
• Definice nástroje Power Eraser
• Rozšířené atributy souboru a signatury
• Endpoint Detection and Response (od verze 14)
• Knihovna a konfigurace běžného síťového přenosu
• Pokročilé strojové učení (od verze 14.1)

Aktivní ochrana před
hrozbami > SONAR

Definice ochrany technologií SONAR
Signatury řízení odesílání
Rozšířené atributy souboru a signatury
Pokročilé strojové učení

Aktivní ochrana před
hrozbami > Řízení
aplikací

Signatury řízení odesílání
Rozšířené atributy souboru a signatury
Obsah řízení aplikací (od verze 14.2)

Zásada integrací Přesměrování přenosů služby WSS (od verze 14.1 MP1)
Ochrana před
neoprávněným využitím
sítě a hostitele >
Prevence narušení

• Signatury prevence narušení
Vyberete-li tuto možnost ke stažení, bude obsahovat aktualizace signatur a modulů prevence narušení.

• Signatury řízení odesílání
• Rozšířené atributy souboru a signatury

Ochrana před
neoprávněným využitím
sítě a hostitele > Brána
firewall

Signatury řízení odesílání
Rozšířené atributy souboru a signatury

Integrita hostitele Obsah integrity hostitele
Signatury řízení odesílání
Rozšířené atributy souboru a signatury

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Aktualizace obsahu a definic v klientech

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace
LiveUpdate klienty
Standardně klienti systémem Windows, Mac a Linux získávají aktualizace ze serveru pro správu.

Pokud spravujete velké množství klientů, můžete chtít využít pro klienty Windows poskytovatele aktualizací skupin (GPU).
GUP snižují zátěž serveru pro správu a jejich nastavení je snazší než nastavení interního serveru LiveUpdate.

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Pokud nechcete pro aktualizace klienta používat výchozí server pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupin, můžete
provést následující:

• nastavit interní server LiveUpdate,
• použít server aktualizace LiveUpdate společnosti Symantec, který je pro vaši síť externí.

Abyste mohli použít interní server aktualizací LiveUpdate, je třeba provést následující úlohy:

• Nainstalujte interní server aktualizací LiveUpdate.
Informace o použití interního serveru LiveUpdate naleznete v LiveUpdate Administrator's Guide.

NOTE

Symantec Endpoint Protection Manager již nezahrnuje podporu správce aktualizací LiveUpdate 1.x. Chcete-
li i nadále používat interní server LiveUpdate, měli byste upgradovat na nejnovější verzi správce aktualizací
LiveUpdate. Podpora správce aktualizací LiveUpdate verze 2.x a novější verzí je vždy povolena.

• Pomocí zásad nastavení aktualizace LiveUpdate nakonfigurujte klienty tak, aby používali interní server LiveUpdate.

NOTE

Podle potřeby můžete pro klienta, který stahuje aktualizace pomocí připojení k internímu serveru LiveUpdate,
zadat nastavení proxy serveru. Nastavení serveru proxy je platné pouze v případě aktualizací. Nevztahují se na
žádné další klientem používané typy externí komunikace. Nastavení serverů proxy platné pro další typy externí
komunikace klienta se upravuje samostatně.

Stanovení serveru proxy, který klienti používají ke komunikaci se službou Symantec LiveUpdate nebo s interním
serverem LiveUpdate

Konfigurace klientů se systémem Windows na použití interního serveru aktualizací LiveUpdate:

1. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.
2. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate otevřete zásadu, kterou chcete upravit.
3. V části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Nastavení serveru.
4. V podokně Nastavení serveru zaškrtněte možnost Použít server aktualizací LiveUpdate.
5. Klepněte na možnost Použít zadaný interní server aktualizací LiveUpdate a klepněte na možnost Přidat.
6. V dialogovém okně Přidat server aktualizací LiveUpdate zadejte informace nutné k identifikaci a komunikaci se

serverem, který chcete použít.
Pro adresu URL:
– Pokud používáte metodu HTTP nebo HTTPS, zadejte adresu URL serveru. Například: Název domény: http://

myliveupdateserver.com
• Adresa IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Adresa IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod

– Pokud používáte metodu FTP, zadejte adresu FTP serveru. Příklad: ftp://myliveupdateserver.com
– Pokud používáte metodu LAN, zadejte název cesty UNC serveru. Například: \\myliveupdateserver\LUDepot
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7. Pokud je to vyžadováno, zadejte uživatelské jméno a heslo pro server a klepněte na možnost OK.
NOTE
Pokud používáte server UNC, server aktualizací LiveUpdate vyžaduje, abyste kromě uživatelského
jména použili i doménu nebo pracovní skupinu. Pokud je počítač součástí domény, použijte formát
název_domény\uživatelské_jméno. Pokud je počítač součástí pracovní skupiny, použijte formát
název_počítače\uživatelské_jméno.

8. V části Zásady aktualizace LiveUpdate klikněte na možnost Plánování, nastavte plán aktualizací pomocí serveru
aktualizací LiveUpdate a poté klikněte na možnost OK.
Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích

9. Volitelně můžete kliknout na možnost Rozšířené nastavení.
Rozhodněte, zda chcete zachovat nebo změnit výchozí nastavení uživatele, nastavení aktualizací aplikace a
nastavení nestandardního záhlaví. Obecně platí, že by uživatelé neměli nastavení aktualizace upravovat. Můžete však
uživatelům povolit ruční spuštění relace LiveUpdate, pokud nepodporujete stovky či tisíce klientů.
Konfigurace práv přístupu uživatelů ke službě LiveUpdate

10. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace klientů se systémem Mac nebo Linux na použití interního serveru aktualizací LiveUpdate:

1. Na stránce Zásady klikněte na možnost LiveUpdate.
2. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate otevřete zásadu.
3. V části Nastavení systému Mac nebo v části Nastavení systému Linux klikněte na možnost Nastavení serveru.
4. Klepněte na možnost Použít zadaný interní server aktualizací LiveUpdate a klepněte na možnost Přidat.
5. V dialogovém okně Přidat server aktualizací LiveUpdate zadejte informace nutné k identifikaci a komunikaci se

serverem, který chcete použít.
Pro adresu URL:
– Pokud používáte metodu HTTP nebo HTTPS, zadejte adresu URL serveru. Například: Název domény: http://

myliveupdateserver.com
• Adresa IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Adresa IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod

– Pokud používáte metodu FTP, zadejte adresu FTP serveru. Příklad: ftp://myliveupdateserver.com
– Pokud používáte metodu LAN, zadejte název cesty UNC serveru. Například: \\myliveupdateserver\LUDepot

6. Je-li to vyžadováno, zadejte uživatelské jméno a heslo pro server a klepněte na možnost OK.
7. Pokud váš server používá FTP, klikněte na možnost Rozšířená nastavení serveru, klikněte na serverem používaný

režim FTP, Aktivní nebo Pasivní, a klikněte na možnost OK.
8. Pokud chcete plán změnit, klikněte na možnost Plán.
9. Klikněte na tlačítko OK.

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate

Konfigurace spuštění aktualizací klientského počítače se systémem Windows při jeho nečinnosti

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech

Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace
LiveUpdate klienty
Ve výchozím nastavení produkt Symantec Endpoint Protection Manager poskytuje aktualizaci klientům Windows. Chcete-
li snížit zatížení sítě při aktualizacích klientů Windows, měli byste klienty rovněž nechat získávat aktualizace ze serveru
LiveUpdate. V případě klientů se systémem Mac nebo Linux je třeba získávat aktualizace ze serveru LiveUpdate, nebo
můžete nastavit webový server Apache jako reverzní server proxy, aby se stáhly aktualizace ze serveru pro správu.

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech
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Povolení pro klienty systému Mac a Linux stahovat obsah LiveUpdate pomocí webového serveru Apache jako reverzního
proxy serveru

NOTE

Může být potřeba vytvořit komunikaci mezi proxy serverem a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager,
aby bylo možné připojení ke službám odběru společnosti Symantec. Proxy server může poskytnout další úroveň
ochrany mezi vaším umístěním a externím serverem Symantec LiveUpdate.

Konfigurace připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k proxy serveru za účelem přístupu
k internetu a stažení obsahu ze serveru služby Symantec LiveUpdate

Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty
1. V konzoli otevřete zásadu aktualizace LiveUpdate a klikněte na tlačítko Upravit.

2. V části Nastavení systému Windows, Nastavení systému Mac nebo Nastavení systému Linux klikněte na
možnost Nastavení serveru.

3. Klikněte na možnost Použít výchozí server aktualizace LiveUpdate společnosti Symantec nebo zadejte jiný server
aktualizace LiveUpdate. V případě potřeby zadejte konfiguraci serveru proxy.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Konfigurace připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k serveru
proxy za účelem přístupu k Internetu a stažení obsahu ze serveru Symantec
LiveUpdate
Můžete nakonfigurovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, aby se k internetu připojila přes proxy server.
Server proxy poskytuje další úroveň zabezpečení, protože je jako jediný přímo připojený k Internetu. 

Konfigurace připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k proxy serveru za účelem přístupu
k internetu a stažení obsahu ze serveru služby Symantec LiveUpdate

1. V konzoli klikněte na položku Správce a poté na položku Servery.

2. V části Servery vyberte server pro správu, k němuž chcete server proxy připojit.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti serveru.

4. Na kartě Server proxy v části HTTP - nastavení serveru proxy nebo FTP − nastavení serveru proxy vyberte v
nabídce Použití serveru proxy možnost Použít vlastní nastavení serveru proxy.

5. Zadejte nastavení serveru proxy.

Další informace o tomto nastavení zobrazíte klepnutím na položku Nápověda.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Stanovení serveru proxy, který klienti používají ke komunikaci se službou Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem
LiveUpdate

Stanovení serveru proxy, který klienti používají ke komunikaci se službou
Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem LiveUpdate
Můžete určit server proxy, který klienti používají ke komunikaci s interním serverem LiveUpdate Nastavení serveru proxy
neovlivní žádná nastavení pro poskytovatele aktualizací skupin. 
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NOTE

Po jiné komunikace klienta je server proxy možné nakonfigurovat zvlášť.

1. Možnost 1: Pokud chcete určit server proxy, který klienti v počítačích se systémem Windows nebo Linux používají ke
komunikaci se službou Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem LiveUpdate, klikněte v konzoli na možnost
Zásady.

2. V části Zásady klepněte na možnost LiveUpdate a potom na kartu Nastavení aktualizace LiveUpdate.

3. Klepněte pravým tlačítkem na požadovanou zásadu a potom vyberte položku Upravit.

4. V části Nastavení systému Windows nebo v části Nastavení systému Linux klikněte na položku Nastavení
serveru.

5. V části Konfigurace serveru proxy pro službu LiveUpdate klikněte na položku Konfigurovat možnosti serveru
proxy.

6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• U klientů se systémem Windows vyberte na kartě HTTP nebo HTTPS požadované možnosti. Můžete také určit
nastavení serveru proxy pro protokol FTP.

• U klientů se systémem Linux vyberte na kartě HTTP požadované možnosti.

Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě online.

7. V dialogovém okně klepněte na tlačítko OK.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. Možnost 2: Chcete-li určit server proxy, který klienti v počítačích se systémem Mac používají ke komunikaci se
službou Symantec LiveUpdate nebo s interním serverem LiveUpdate, klikněte v konzoli na možnost Klienti > Zásady.

10. V části Zásady a nastavení nezávislá na umístění, v části Nastavení. klepněte na položku Nastavení externí
komunikace.

11. Na kartě Server proxy (Mac) vyberte požadované možnosti.

Další informace o těchto možnostech naleznete v nápovědě online.

12. Klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských
počítačích se systémem
Nastavení plánu stahování aktualizací LiveUpdate do klienta je možné upravit v zásadách nastavení aktualizace
LiveUpdate. Tato nastavení platí pro relace aktualizace LiveUpdate, které získávají nejnovější aktualizace buď ze serveru
Symantec LiveUpdate, nebo z interního serveru LiveUpdate.

Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Chcete-li snížit vytížení sítě, můžete klientům umožnit spuštění naplánovaných relací aktualizace LiveUpdate, pouze
pokud jsou splněny následující podmínky:

• Definice virů a spywaru na klientském počítači jsou starší více než dva dny.
• Klientský počítač je od aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odpojen více než osm hodin.
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NOTE

Chcete-li mít jistotu, že klientské počítače, jež se k vaší síti připojují nepravidelně, získají nejnovější aktualizace,
umožněte těmto počítačům stahování aktualizací ze serveru Symantec LiveUpdate. Tyto servery jsou veřejné a
klient tedy může stahovat aktualizace, aniž by musel být připojen k vaší síti.

1. Možnost č. 1: Pokud chcete nakonfigurovat plán stahování aktualizací LiveUpdate do klientských počítačů se
systémem Windows, klikněte na možnost Zásady a poté klikněte na možnost LiveUpdate.

2. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou zásadu a klepněte na
možnost Upravit.

3. Pod položkou Nastavení pro Windows klikněte na možnost Naplánovat.

4. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Povolení plánování aktualizace LiveUpdate. Tato možnost je ve výchozím
nastavení povolena.

5. Vyberte požadovanou četnost.

V případě možnosti Denně vyberte také přesný čas spuštění. U možnosti Týdně vyberte také přesný čas a den
spuštění.

6. Při výběru jiné četnosti než Nepřetržitě určete také Okno opakování.

Položka Okno opakování představuje počet hodin nebo dnů, po které se bude v případě nedokončení plánované
aktualizace klientský počítač pokoušet aktualizaci LiveUpdate spustit.

7. Je-li to vyžadováno, nastavte další možnosti. Pokud jsou definice zastaralé nebo pokud se klient v nedávné době
nepřipojil k serveru pro správu, společnost Symantec doporučuje ponechat výchozí hodnoty pro spouštění aktualizace
LiveUpdate.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate

9. Možnost č. 2: Pokud chcete nakonfigurovat plán stahování aktualizací LiveUpdate do klientských počítačů se
systémem Mac, klikněte na možnost Zásady a poté klikněte na možnost LiveUpdate.

10. Na kartě Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate klikněte pravým tlačítkem na požadovanou zásadu a klepněte
na možnost Upravit.

11. V části Nastavení systému Mac klikněte na položku Plán.

12. Vyberte požadovanou četnost.

V případě možnosti Denně vyberte také přesný čas spuštění. U možnosti Týdně vyberte také přesný čas a den
spuštění.

13. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

14. Možnost č. 3: Pokud chcete nakonfigurovat plán stahování aktualizací LiveUpdate do klientských počítačů se
systémem Linux, klikněte na kartu Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate, pravým tlačítkem myši klikněte na
požadovanou zásadu a poté klikněte na možnost Upravit.

15. V části Nastavení systému Linux klikněte na položku Plán.

16. Zaškrtněte možnost Povolit plánování aktualizací LiveUpdate. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

NOTE

U tohoto pole byste neměli rušit zaškrtnutí. Pokud zakážete funkci Plánování aktualizace LiveUpdate,
klienti využívající systém Linux nebudou přijímat nejnovější aktualizace.
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17. Vyberte požadovanou četnost.

V případě možnosti Denně vyberte také přesný čas spuštění. U možnosti Týdně vyberte také přesný čas a den
spuštění.

18. Při výběru jiné četnosti než Nepřetržitě určete také Okno opakování.

Položka Okno opakování představuje počet hodin nebo dnů, po které se bude v případě selhání plánované
aktualizace klientský počítač pokoušet aktualizaci LiveUpdate spustit.

Můžete také náhodně vygenerovat stahování obsahu.

19. Klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Konfigurace práv přístupu uživatelů ke službě LiveUpdate
Často cestujícím uživatelům můžete povolit provádět aktualizace prostřednictvím Internetu přímo ze serveru aktualizace
LiveUpdate společnosti Symantec. Můžete jim také umožnit upravit váš plán stahování aktualizací obsahu LiveUpdate.

NOTE

Pokud má nespravovaný klient v okamžiku vytvoření instalačního balíku přiřazenou zásadu nastavení
aktualizace LiveUpdate, po restartování počítače budou mít nastavení zásady přednost před změnami uživatele.
Pro instalaci nespravovaného klienta, která uchová uživatelské změny v nastavení LiveUpdate po restartování
počítače, nainstalujte klienta z instalačního souboru. Nepoužívejte instalační balík klienta exportovaný z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.

Konfigurace práv přístupu uživatelů ke službě LiveUpdate
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.

3. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou zásadu a klepněte na
možnost Upravit.

4. V části Nastavení systému Windows klepněte na tlačítko Rozšířené nastavení.

5. V podokně Uživatelská nastavení zaškrtněte možnost Povolit uživateli ruční spouštění aktualizace LiveUpdate.

6. Podle potřeby můžete také zaškrtnout možnost Povolit uživateli změny plánu aktualizace LiveUpdate.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích

Zamezení přetížení sítě požadavky klientů na aktualizaci
Síť je třeba spravovat tak, aby zvládla nepříliš častou, avšak náročnou situaci, kdy příliš mnoho klientů současně žádá
o stažení úplných definic virů a spywaru ze serveru pro správu nebo od poskytovatele aktualizací skupiny. Taková situace
může nastat, například pokud na serveru pro správu dojde k chybě nebo není dostatek volného místa na disku, a klient
proto nemůže stáhnout a aktualizovat definice. Může k ní rovněž dojít, jestliže server pro správu nestáhne balíček definic
a klient následně požádá o příslušný soubor delta. V obou případech musí klient následně požádat server pro správu
nebo poskytovatele aktualizací skupiny o úplný balíček definic.

Server pro správu poskytuje následující funkce, které pomáhají předcházet přetížení sítě:

• Pokud server pro správu ve stanovené době obdrží určený počet požadavků na úplné definice, zobrazí se oznámení.
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Na základě podmínek pro zobrazení tohoto oznámení můžete určit, jaký stav představuje přetížení sítě. Chcete-li
oznámení nastavit, přidejte podmínku oznámení Zatížení sítě: Požadavky na úplné definice virů a spywaru.
Nastavení oznámení správce

• Pokud může server pro správu poskytnout pouze úplné definice, lze klientům povolit stažení souborů delta definic virů
a spywaru ze serveru pro aktualizaci LiveUpdate. V zásadách nastavení aktualizace LiveUpdate klikněte na možnost
Rozšířené nastavení > Stahovat menší instalační balíčky klientů ze serveru LiveUpdate.

• Klientům lze zabránit ve stahování balíčků úplných definic virů a spywaru ze serveru pro správu.
Pokud se zobrazí oznámení o přetížení sítě, můžete zablokovat stahování balíčků úplných definic ze serveru pro
správu. Nelze však zastavit stahování, která již probíhají. Tuto možnost lze nastavit kliknutím na položku ￼Správce￼
> ￼Servery název_serveru > Upravit vlastnosti serveru￼ > ￼Stahování úplných definic￼ > ￼Zamezit klientům
ve stahování balíčků úplných definic￼.
Stahování úplných definic

Náhodné spouštění současného stahování obsahu
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager podporuje vnášení náhodných hodnot do souběžných stahování obsahu
na klienty výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupin. Podporuje také vnášení náhodných
hodnot do stahování obsahu ze serveru LiveUpdate na klienty. Vnášení náhodných hodnot snižuje špičku síťového
provozu a je podle výchozího nastavení zapnuto.

Funkci vnášení náhodných hodnot můžete povolit či zakázat. Ve výchozím nastavení je možnost povolena. Můžete také
konfigurovat okno vnášení náhodných hodnot. Server pro správu používá okno vnášení náhodných hodnot k rozložení
načasování stahování obsahu. V obvyklých případech by nemělo být třeba měnit výchozí nastavení vnášení náhodných
hodnot.

V některých případech ale můžete chtít hodnotu okna vnášených náhodných hodnot zvýšit. Například můžete spouštět
klienta Symantec Endpoint Protection na více virtuálních strojích na stejném fyzickém počítači, kde je spuštěn server pro
správu. Vyšší hodnota vnášení náhodných hodnot zlepšuje výkon serveru, ale zpožďuje aktualizace obsahu na virtuálních
strojích.

Okno vnášení náhodných hodnot můžete chtít zvýšit také tehdy, pokud máte mnoho fyzických klientských počítačů,
které se připojují k jedinému serveru, na kterém běží server pro správu. Obecně platí, že čím vyšší je poměr klientů na
server, tím vyšší může být potřeba nastavení okna vnášení náhodných hodnot. Vyšší hodnota vnášení náhodných hodnot
zvyšuje vrcholové zatížení na serveru, ale zpožďuje aktualizace obsahu na klientských počítačích.

Ve scénáři, kde máte velmi málo klientů a chcete rychlé doručení obsahu, můžete okno vnášení náhodných hodnot
nastavit na nižší hodnotu. Nižší hodnota vnášení náhodných hodnot zvyšuje vrcholové zatížení na serveru, ale poskytuje
rychlejší doručení obsahu na klienty.

U stahování ze standardního serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupin nakonfigurujte nastavení vnášení
náhodných hodnot v dialogovém okně Nastavení komunikace pro vybranou skupinu. Nastavení není součástí zásady
nastavení aktualizací LiveUpdate.

U stahování ze serveru LiveUpdate na klienty nakonfigurujte nastavení vnášení náhodných hodnot jako součást zásady
nastavení aktualizací LiveUpdate.

Náhodný čas stahování obsahu z výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty
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Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu z výchozího serveru
pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny
Váš výchozí server pro správu nebo poskytovatel aktualizací skupiny může zaznamenat snížený výkon, když se o stažení
obsahu pokouší současně více klientských počítačů. V nastavení komunikace pro skupinu, do které klientské počítač
patří, můžete nastavit okno vnášení náhodných hodnot. Každý klientský počítač se pokusí o stažení obsahu v náhodnou
dobu v rámci tohoto okna.

NOTE

Nastavení komunikace neřídí nastavení vnášení náhodných hodnot pro klientské počítače, které stahují obsah
ze serveru aktualizací LiveUpdate. Nastavení vnášení náhodných hodnot můžete u těchto počítačů změnit v
zásadě nastavení aktualizací LiveUpdate.

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu z výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací
skupiny

1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. V části Klienti klepněte na požadovanou skupinu.

3. Na kartě Zásady v části Zásady a nastavení nezávislá na umístění, Nastavení klepněte na položku Nastavení
komunikace.

4. V dialogovém okně Nastavení komunikace v části Vnášení náhodných hodnot do stahování zvolte možnost
Povolit vnášení náhodných hodnot.

5. Volitelně můžete změnit velikost okna vnášení náhodných hodnot.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Náhodné spouštění současného stahování obsahu

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu ze serveru
aktualizací LiveUpdate
Ve vaší síti může dojít ke zpomalení provozu, pokud se o stažení obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate pokusí více
klientských počítačů. Můžete nastavit plán aktualizací, aby u klientů se systémy Windows nebo Linux obsahoval okno
vnášení náhodných hodnot. Každý klientský počítač se pokusí o stažení obsahu v náhodnou dobu v rámci tohoto okna.

NOTE

Nastavení plánu v zásadě nastavení aktualizací LiveUpdate neřídí vnášení náhodných hodnot u klientských
počítačů, které stahují obsah z výchozího serveru pro správu nebo od poskytovatele aktualizací skupiny. Pro
tyto počítače můžete změnit nastavení vnášení náhodných hodnot v dialogovém okně Nastavení komunikace
u skupiny, do které patří.

Náhodný čas stahování obsahu z výchozího serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny

Vnášení náhodných hodnot do stahování obsahu klientem ze serveru aktualizací LiveUpdate
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1. Klepněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.

3. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate klikněte pravým tlačítkem myši na zásadu, kterou chcete upravit a
klikněte na položku Upravit.

4. V Nastavení Windows, Nastavení Mac nebo Nastavení Linux klepněte na Plánování.

5. V části Možnosti vnášení náhodných hodnot do stahování vyberte možnost Generovat náhodný čas spuštění
tak, aby měl hodnotu + nebo - (v hodinách).

NOTE

Toto nastavení je ve dnech, zvolíte-li týdenní aktualizace.

6. Volitelně lze trvání náhodného času spuštění změnit.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Náhodné spouštění současného stahování obsahu

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Konfigurace spuštění aktualizací klientského počítače se systémem
Windows při jeho nečinnosti
K odlehčení zátěže klientského počítače se systémem Windows můžete stahování obsahu nastavit tak, aby probíhalo
v době jeho nečinnosti. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. K určení nečinnosti počítače je využívána řada
informací, jako např. aktivita uživatele, procesoru nebo disku.

Při povolení možnosti Zjišťování nečinnosti mohou stahování dostupných aktualizací pozdržet následující podmínky:

• Počítač se nenachází ve stavu nečinnosti.
• Počítač je napájen z baterií.
• Procesor je zaneprázdněn.
• Probíhá zápis/čtení z disku.
• Není k dispozici síťové připojení.

Po hodině jsou podmínky omezeny pouze na zaneprázdněnost procesoru, zápis/čtení z disku nebo nedostupnost
připojení k síti. Po dvouhodinovém zpoždění plánované aktualizace bude stažení plánované aktualizace LiveUpdate
provedeno bez ohledu na stav nečinnosti (za předpokladu dostupnosti připojení k síti).

Postup konfigurace spuštění aktualizací klientského počítače se systémem Windows při jeho nečinnosti
1. Klepněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.

3. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate klikněte pravým tlačítkem myši na zásadu, kterou chcete upravit a
klikněte na položku Upravit.

4. Pod položkou Nastavení pro Windows klikněte na možnost Naplánovat.

5. Zaškrtněte možnost Odložit naplánované aktualizace LiveUpdate, dokud počítač nebude nečinný. Dlouho
čekající relace se mohou samy spustit.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích

Konfigurace spouštění aktualizací klientů systému Windows v případě zastaralých definic nebo odpojení počítače
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Konfigurace spuštění aktualizací klienta se systémem Windows
v případě zastaralých definic nebo odpojení počítače
Pokud jsou definice zastaralé nebo byl počítač určitou dobu odpojen od sítě, můžete zajistit, aby byly do klientů systému
Windows staženy aktualizace.

NOTE

Pokud zaškrtnete obě dostupné možnosti, klientský počítač musí splňovat obě podmínky.

Konfigurace aktualizací klienta se systémem Windows v případě zastaralých definic nebo odpojení počítače od
správce

1. Klepněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.

3. Na kartě Nastavení aktualizací LiveUpdate klikněte pravým tlačítkem myši na zásadu, kterou chcete upravit a
klikněte na položku Upravit.

4. Pod položkou Nastavení pro Windows klikněte na možnost Naplánovat.

5. Zaškrtněte možnost Aktualizace LiveUpdate se spouští pouze tehdy, když jsou definice virů a spywaru starší
než: a poté nastavte počet hodin nebo dnů.

6. Zaškrtněte možnost Aktualizace LiveUpdate se spouští, jen když se klient od aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager odpojil na více než: a poté nastavte počet minut nebo hodin.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích

Konfigurace spuštění aktualizací klientského počítače se systémem Windows při jeho nečinnosti

Konfigurace klientů pro stažení obsahu z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager
Jako výchozí způsob stažení obsahu do klientů se používá server pro správu.

Plán aktualizací ze serveru pro správu do klientů neurčujete. Klienti stahují obsah ze serveru pro správu na základě
režimu komunikace a frekvence prezenčního signálu.

Konfigurace klientů pro stažení obsahu z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
1. V konzoli otevřete zásadu aktualizace LiveUpdate a klikněte na tlačítko Upravit.

2. V části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Nastavení serveru.

3. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Používat výchozí server pro správu.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Otestování aktualizací modulů před jejich vydáním v klientech
Windows
Aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje několik modulů, které provádějí části jejích funkcí. Tyto moduly jsou
binární soubory (DLL nebo EXE) a jsou poskytovány s definicemi zabezpečení. Společnost Symantec aktualizuje funkce
těchto modulů, aby se zlepšily možnosti aplikace Symantec Endpoint Protection a byly dostupné reakce na nové hrozby.
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Zatímco společnost Symantec aktualizuje definice virů několikrát za den, obsah modulů se aktualizuje každého čtvrt roku.
Společnost Symantec poskytuje aktualizace modulů pomocí služby LiveUpdate.

Od verze 14.0.1 MP1 společnost Symantec poskytuje speciální server, který umožňuje stáhnout a otestovat obsah
modulů, předtím než uvedete obsah do pracovního prostředí. Společnost Symantec tyto aktualizace vydává na serveru
EAS (Early Adopter Server). Aktualizace modulů jsou vydávány několik týdnů před zpřístupněním modulů k všeobecnému
vydání na veřejném serveru LiveUpdate.

Aktualizace modulů stáhnete pomocí serveru EAS, vyzkoušíte je v laboratorním prostředí a informujete společnost
Symantec o jakýchkoli konfliktech, se kterými se setkáte. Tento postup umožní společnosti Symantec tyto konflikty opravit
před všeobecným vydáním.

Aktualizace modulů otestujete pomocí následujícího postupu:

Krok 1: Vytvoření skupiny testovacích počítačů, které přijmou obsah

Krok 2: Konfigurace testovacích počítačů za účelem přijetí předběžné verze obsahu ze serveru Early Adopter

Krok 3: Konfigurace testovacích a netestovacích počítačů pro konkrétní verzi modulu

Krok 4: Nastavení oznámení pro nové verze modulů (volitelné)

Krok 5: Sledování testovacích počítačů po vydání obsahu modulů

Krok 1: Vytvoření skupiny testovacích počítačů, které přijmou obsah

Nejpřesněji lze kompatibilitu modulů otestovat s pracovními systémy, které provádějí skutečnou práci. Vytvořte trvalou
testovací skupinu výběrem sady klientských počítačů, které přijmou obsah ze serveru EAS, pomocí následujících kritérií:

• Identifikujte různé typy důležitých systémů ve vašem prostředí. Tyto systémy se mohou vzájemně lišit hardwarem,
softwarem nebo funkcí. Mezi důležitými systémy, které chcete otestovat, můžete například identifikovat maloobchodní
systémy, jako jsou klonovaná bitová kopie na ploše, pokladní systémy a webové servery,

• Použijte více systémů každého typu, protože některé konflikty softwaru se mohou projevovat pouze nepravidelně.
Vyberte pracovní systémy, ve kterých je již nainstalován software, které běžně používáte a které mají odpovídající
pracovní vytížení.

• Nakonfigurujte testovací klientské počítače, které přijmou obsah předčasného vydání, například pracovní počítače,
které netestujete. Klienti, které testujete, i klienti, které netestujete, by měli mít nainstalované stejné funkce aplikace
Symantec Endpoint Protection a měli by používat stejné zásady.

Pokud nechcete testovat pracovní počítače se serverem EAS, můžete použít laboratorní systémy. V tomto případě
můžete požadovat napsání automatizace, která provádí funkce testovaných systémů a simuluje zátěž.

V případě zákazníků s nízkým počtem klientských počítačů budete potřebovat pouze jednu aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager a jednu aplikaci Symantec Endpoint Protection pro klienta Windows.

Krok 2: Konfigurace testovacích počítačů za účelem přijetí předběžné verze obsahu ze serveru Early Adopter

Pro testovací skupinu nakonfigurujte stažení obsahu službou LiveUpdate ze serveru Symantec Early Adopter provedením
následujícího postupu.

Konfigurace umístění pro stažení obsahu ze serveru Symantec Early Adopter LiveUpdate

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.
2. V části Servery klikněte pravým tlačítkem myši na položku Lokální umístění a poté na položku Upravit vlastnosti

umístění.
3. V části Servery aktualizace LiveUpdate klikněte na položku Upravit zdrojové servery.
4. V dialogovém okně Servery aktualizace LiveUpdate klikněte na možnost Používat pro předběžnou verzi obsahu

server služby Symantec LiveUpdate a poté klikněte na tlačítko OK > OK.

Konfigurace použití předběžné verze serveru Symantec Early Adopter LiveUpdate spravovanými klienty

1. V konzoli otevřete novou zásadu Nastavení aktualizace LiveUpdate a klikněte na položky Zásady > LiveUpdate.
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2. V části Nastavení pro Windows klikněte na položky Nastavení serveru > Používat server aktualizace LiveUpdate
> Používat pro předběžnou verzi obsahu server služby Symantec LiveUpdate.

3. Klikněte na tlačítko OK a přiřaďte zásadu k testovací skupině.

Pokud zásada Nastavení aktualizace LiveUpdate získává obsah ze serveru EAS, testovací klienti nadále přijímají
předběžné verze obsahu.

NOTE

V případě netestovacích skupin ponechte zásadu Nastavení aktualizace LiveUpdate nakonfigurovanou na
server LiveUpdate, který obvykle používáte. Po zpřístupnění modulů k všeobecnému vydání přijmou všechny
klientské počítače obsah LiveUpdate, v závislosti na konfiguraci způsobu jeho přijetí do klientských počítačů.

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Konfigurace stahování obsahu z vnějšího serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Krok 3: Konfigurace testovacích a netestovacích počítačů pro konkrétní verzi modulu

Nakonfigurujte několik zásad obsahu LiveUpdate za tímto účelem:

• Testovací skupina přijímá nejnovější verzi definic zabezpečení a modulů. Tato skupina stáhne všechny budoucí revize
obsahu s obsaženou předběžnou verzí modulu.

• Netestovací skupiny přijmou stávající bezpečnou verzi modulu.
Počínaje verzí 14.0.1 MP1 můžete také uzamknout verzi modulu. V případě této možnosti klienti nadále přijímají
nejnovější definice obsahu, které jsou přidruženy ke konkrétnímu modulu, avšak nikoli k nejnovější verzi modulu.
Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection
Když jste spokojeni s tím, že testovací skupina funguje normálně s předběžnou verzí obsahu, ručně vyberte další verzi
modulu pro tyto netestované skupiny.

Krok 4: Nastavení oznámení pro nové verze modulů (volitelné)

Chcete-li získat oznámení o plánovaných verzích modulů, které služba LiveUpdate stáhne do aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager, proveďte jeden z následujících úkonů:

• Přidejte oznámení o čase stažení nového obsahu do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Počínaje
verzí 14.0.1 MP1 zahrnují oznámení o novém obsahu nové verze modulů a také definice zabezpečení. Oznámení se
zobrazí, pouze pokud je uzamknuta jedna nebo více zásad obsahu LiveUpdate, které určují revizi obsahu podle verze
modulu, kvůli dostupné aktualizaci obsahu.
Chcete-li zobrazit oznámení, na domovské stránce v podokně Stav zabezpečení klikněte na možnost Zobrazit
oznámení.

NOTE

Aktualizace na serveru EAS jsou stejně časté jako na běžném serveru LiveUpdate. Pokud máte pocit, že se
tato oznámení zobrazují příliš často, nakonfigurujte oznámení tak, aby se nezobrazovala.

Nastavení oznámení správce
• U starších verzí se přihlaste k portálu přihlášení k odběru pro zákazníky.

How PCS Customers can Sign Up for Alerts and Notifications (Jak si mohou zákazníci služeb PCS zaregistrovat
zasílání výstrah a oznámení)

Krok 5: Sledování testovacích počítačů po vydání obsahu modulů

Poté co společnost Symantec publikuje aktualizaci modulu na server EAS, zahajte sledování nakonfigurovaných počítačů,
abyste obdrželi tento obsah. Sledujte následující položky:

• Ověřte, zda je v testovacích počítačích spuštěna předběžná verze aktualizací modulů.
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Verifying which engine and definitions run on the client computers (Ověření verze spuštěných modulů a definic
v klientských počítačích)

• Provozuschopnost a dostupné zdroje na serverech a další důležité nástroje používající infrastrukturu, například
Microsoft System Center Operations Manager

• Aplikace spuštěné v klientských počítačích, abyste se ujistili, že nadále fungují podle očekávání.
• Stav klienta aplikace Symantec Endpoint Protection, abyste se ujistili, že je nadále připojen k serveru pro správu a že

je chráněn.
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

Dále spusťte klienta po upravení zásad nebo spusťte prověřování, abyste se ujistili, že počítač funguje podle očekávání.

Pokud si všimnete jakéhokoli neočekávaného chování nebo máte podezření, že v aktualizaci modulu dochází ke konfliktu
softwaru, obraťte se na podporu s žádostí o pomoc. Pokud společnost Symantec před zahájením uvedení po fázích
potvrdí, že dochází ke konfliktu softwaru, společnost Symantec obvykle přeplánuje publikování a spolupracuje s vámi na
opravení problému. Společnost Symantec poté znovu publikuje aktualizovaný modul na server EAS.

Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec
Endpoint Protection
Ve výchozím nastavení se nejnovější verze obsahu staženého ze serveru aktualizace LiveUpdate na server pro správu
automaticky stahuje do klientů Windows. Zásady obsahu aktualizace LiveUpdate určují, jaký typ obsahu mohou klienti
vyhledávat a instalovat.

V následujících případech však může být třeba stáhnout starší verzi obsahu:

• Nejnovější sada definic nebo modul způsobují konflikt softwaru v klientských počítačích.
• Potřebujete čas k otestování nových modulů v kontrolních skupinách před vydáním obsahu do pracovního prostředí.

NOTE

Tuto funkci používejte velmi opatrně. Zrušíte-li výběr typu obsahu, funkce nebude v klientovi aktuální. To může
vaše klienty vystavit potenciálně většímu riziku.

Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady > LiveUpdate a otevřete zásadu obsahu aktualizace LiveUpdate.

2. V části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Definice zabezpečení.

Není možné vrátit obsah pro klienty Mac ani pro klienty Linux.

3. Chcete-li vrátit obsah na konkrétní verzi, klikněte na jednu z následujících možností:

• Vybrat revizi > Upravit a vyberte číslo revize.
Tato možnost uzamkne klienty pro jednu konkrétní sadu definic zabezpečení. Klienti nepřijímají žádné nové
definice zabezpečení.

• Vybrat verzi modulu > Upravit a poté vyberte verzi modulu.
Od verze 14.0.1 MP1 tato možnost uzamkne klienty pro jeden konkrétní modul, avšak dále distribuuje nejnovější
definice zabezpečení, které jsou přidruženy k danému modulu. Vyberte verzi modulu, pokud víte, že aktuální modul
funguje ve vašem prostředí, a chcete otestovat novější modul v jiné skupině, předtím než jej vydáte. Případně
klikněte na možnost Použít nejnovější dostupné, aby klienti trvale přijímali nejnovější verzi modulu a definice pro
daný typ obsahu. Klienti verze 14.0.1 a starší toto nastavení ignorují.

4. Klikněte na tlačítko OK.

K aktualizaci obsahu není třeba klientský počítač restartovat.
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5. Po vyřešení jakýchkoli problémů klikněte v části Nastavení pro Windows na možnosti Definice zabezpečení >
Použít nejnovější dostupné pro každý typ obsahu.

Otestování aktualizací modulů před jejich vydáním v klientech Windows

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům
Poskytovatel aktualizací skupiny je klientský počítač, který distribuuje aktualizace obsahu přímo dalším klientům.

Výhody poskytovatelů aktualizací skupiny:

• Šetří šířku pásma a prostředky serverů pro správu tím, že převádí požadavky na zpracování na poskytovatele
aktualizací skupiny.

• Efektivně doručují aktualizace klientům s omezeným nebo pomalým síťovým připojením.
• Jejich nastavení je jednodušší než nastavení vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate.

Table 138: Možnosti využití poskytovatelů aktualizací skupiny

Krok Popis

Krok 1: Pochopte rozdíly mezi typy
poskytovatelů aktualizací skupiny,
které lze konfigurovat.

Můžete nastavit jednoho poskytovatele aktualizací skupiny, více poskytovatelů aktualizací skupiny
a poskytovatele aktualizací skupiny v rámci různých podsítí. Typ poskytovatele aktualizací
skupiny, který je potřeba nastavit, se odvíjí od sítě a klientů v dané síti. Typy poskytovatelů
aktualizací skupin se navzájem nevylučují. V každé zásadě můžete nakonfigurovat jednoho nebo
více poskytovatelů aktualizací skupiny.
Typy poskytovatelů aktualizací skupiny
Informace o vlivu konfigurace více než jednoho typu poskytovatele aktualizací skupiny v síti

Krk 2: Ověřte komunikaci klientů. Než nakonfigurujete poskytovatele aktualizací skupiny, ověřte, že klientské počítače mohou
přijímat aktualizace obsahu ze serveru. Vyřešte všechny problémy s komunikací klienta se
serverem.
Na kartě Protokoly stránky Monitory můžete v systémových protokolech kontrolovat aktivitu mezi
klienty a servery.
Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace
Symantec Endpoint Protection

Krok 3: Nakonfigurujte
poskytovatele aktualizací skupiny
v jedné nebo více zásadách
nastavení aktualizace LiveUpdate.

Poskytovatele aktualizací skupiny lze konfigurovat pomocí zásad nastavení aktualizace
LiveUpdate.
Konfigurace stahování obsahu klienty od poskytovatele aktualizací skupiny

Krok 4: Přiřaďte zásady nastavení
aktualizace LiveUpdate ke
skupinám.

Přiřadíte zásady nastavení aktualizace LiveUpdate ke skupinám, které používají poskytovatele
aktualizací skupin. Také přiřadíte zásadu ke skupině, ve které je poskytovatel aktualizací skupiny.
V případě jednoho poskytovatele aktualizací skupin přiřadíte jednu zásadu nastavení aktualizace
LiveUpdate pro jednu skupinu pro jeden server.
V případě více poskytovatelů aktualizací skupiny a explicitních seznamů poskytovatelů aktualizací
skupiny přiřadíte jednu zásadu nastavení aktualizace LiveUpdate pro více skupin napříč
podsítěmi.
Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Krok 5: Ověřte, že klienti jsou
určeni jako poskytovatelé
aktualizací skupiny.

Chcete-li zobrazit klientské počítače, které jsou označeny jako poskytovatelé aktualizací skupiny,
proveďte jednu z následujících akcí:
• Klikněte na možnost Klienti > karta Klienti > klikněte pravým tlačítkem na klienta a poté

klikněte na možnost Upravit vlastnosti. Pole Poskytovatel aktualizací skupiny má hodnotu
Pravda nebo Nepravda.

• Hledání klientů fungujících jako poskytovatel aktualizací skupiny
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Typy poskytovatelů aktualizací skupiny
V zásadách nastavení aktualizace LiveUpdate lze nastavit několik různých typů poskytovatelů aktualizací skupiny.
Typy používaných poskytovatelů aktualizací skupiny se odvíjí od způsobu nastavení sítě. V každé zásadě můžete
nakonfigurovat jeden nebo více typů poskytovatelů aktualizací skupiny. Navzájem se nevylučují.

Table 139: Vhodné použití jednotlivých typů poskytovatelů aktualizací skupiny

Typ poskytovatele
aktualizací skupin Vhodné použití

Jeden Jeden poskytovatel aktualizací skupiny je vyhrazený klientský počítač poskytující obsah jedné či více skupinám
klientů. Konfigurací jednoho poskytovatele aktualizací skupiny změníte jednoho klienta na poskytovatele
aktualizací skupiny. Jeden poskytovatel aktualizací skupiny může být klientský počítač v jakékoli skupině.
Jednoho poskytovatele aktualizací skupiny použijte, pokud chcete používat stejného poskytovatele aktualizací
skupin pro všechny klientské počítače
Pomocí jedné zásady nastavení aktualizace LiveUpdate můžete určit statickou adresu IP nebo název hostitele
pro jednoho poskytovatele aktualizací skupiny. Pokud se však změní umístění klienta, který funguje jako jeden
poskytovatel aktualizací skupiny, je nutné změnit adresu IP uvedenou v zásadě.
Pokud chcete použít různé jednotlivé poskytovatele aktualizací skupiny v různých skupinách, musíte vytvořit
samostatnou zásadu nastavení aktualizace LiveUpdate pro každou skupinu.

Více Více poskytovatelů aktualizací skupiny používá sadu pravidel a kritérií, podle kterých určí sami sebe k obsluze
skupin klientů ve svých podsítích. Všechny klientské počítače jsou ve stejné podsíti.
Je třeba zadat kritéria, která musí klientské počítače splnit, aby mohly být používány jako poskytovatelé
aktualizací skupiny. Pokud klientský počítač kritéria splňuje, server pro správu jej přidá do globálního seznamu
poskytovatelů aktualizací skupiny. Poté server pro správu zpřístupní globální seznam všem klientům v síti.
Klienti seznam zkontrolují a zvolí poskytovatele aktualizací skupiny, který se nachází v jejich podsíti.
Nakonfigurováním několika poskytovatelů aktualizací skupiny změníte klienty na poskytovatele aktualizací
skupiny.
Více poskytovatelů aktualizací skupiny použijte v následujících situacích:
• Máte více skupin a chcete použít pro každou skupinu jiného poskytovatele aktualizací skupiny.

Můžete použít jednu zásadu specifikující pravidla pro volbu více poskytovatelů aktualizací skupin. Pokud
klienti změní umístění, aktualizace zásady nastavení aktualizace LiveUpdate není potřebná. Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager sdružuje více poskytovatelů aktualizací skupin napříč lokacemi a
doménami. Vytvoří seznam dostupný všem klientům ve skupinách v síti.

• Více poskytovatelů aktualizací skupin může fungovat jako mechanismus zotavení po selhání. Použití
více poskytovatelů aktualizací skupiny zajišťuje vyšší pravděpodobnost dostupnosti alespoň jednoho
poskytovatele aktualizací skupiny v každé podsíti.

Explicitní seznam Pokud chcete, aby se mohli klienti připojovat k poskytovateli aktualizací skupiny nacházejícímu se ve stejné
podsíti, použijte explicitní seznam poskytovatelů aktualizací skupiny. Klienti, kteří mění umístění, mohou přejít
k nejbližšímu poskytovateli aktualizací skupiny na seznamu.
Explicitní seznam poskytovatelů aktualizací skupiny nemění klienty na poskytovatele aktualizací skupiny.
Při konfiguraci explicitního seznamu můžete určit, že klienti s adresou IP spadající do konkrétní podsítě budou
používat určitého poskytovatele aktualizací skupiny. Klient však může mít více adres IP a server pro správu
při hledání příslušného poskytovatele aktualizace skupiny zvažuje všechny z nich. Znamená to, že adresa IP,
které zásada odpovídá, nemusí nutně odpovídat rozhraní, které klient využívá ke komunikaci s poskytovatelem
aktualizací skupiny.
Předpokládejme například, že klient má adresu IP „A“, kterou využívá ke komunikaci se serverem pro správu
a poskytovatelem aktualizací skupiny. Ten samý klient má také adresu IP „B“, která odpovídá explicitnímu
poskytovateli aktualizací skupiny uvedenému v zásadě nastavení aktualizací LiveUpdate pro tohoto klienta.
Klient může využívat poskytovatele aktualizací skupiny podle adresy „B“, i když tato adresa neslouží ke
komunikaci s poskytovatelem aktualizací skupiny.

Konfigurace jednoho nebo několika poskytovatelů aktualizací skupiny v nastavení zásad služby LiveUpdate má za
následek následující:
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• Umožňuje určit, kteří klienti s touto zásadou budou fungovat jako poskytovatelé aktualizací skupiny.
• Umožňuje určit, které poskytovatele aktualizací skupiny budou klienti s touto zásadou využívat pro aktualizaci obsahu.

Konfigurace explicitního seznamu poskytovatele aktualizací skupiny má pouze následující funkci:

• Umožňuje určit, které poskytovatele aktualizací skupiny budou klienti s touto zásadou využívat pro aktualizaci obsahu.
I když se z klientů nestanou poskytovatelé aktualizací skupiny, můžete i přesto nastavit a použít zásadu obsahující
pouze explicitní seznam poskytovatelů. Je však třeba v rámci jiné zásady aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager nakonfigurovat jednoho nebo více poskytovatelů aktualizací skupiny. Případně v ostatních zásadách můžete
mít nakonfigurovány oba typy.

Pokud klient nemůže získat aktualizaci prostřednictvím žádného z poskytovatelů aktualizací skupiny, může se pokusit
o aktualizaci prostřednictvím aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Informace o vlivu konfigurace více než jednoho typu poskytovatele aktualizací skupiny v síti

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Konfigurace stahování obsahu klienty od poskytovatele aktualizací skupiny

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurace stahování obsahu klienty od poskytovatele aktualizací skupiny
Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate můžete nakonfigurovat tak, aby klienti stahovali aktualizace pouze od
poskytovatele aktualizací skupin a nikdy ze serveru pro správu. Můžete nastavit jednoho poskytovatele aktualizací
skupiny, více poskytovatelů aktualizací skupiny a poskytovatele aktualizací skupiny v rámci různých podsítí. Typ
poskytovatele aktualizací skupiny, který je potřeba nastavit, se odvíjí od sítě a klientů v dané síti.

Typy poskytovatelů aktualizací skupiny

1. Pokud chcete klienty nakonfigurovat tak, aby stahovaly obsah od poskytovatelů aktualizací skupiny, klikněte v konzoli
na možnostZásady.

2. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.

3. Na kartě Nastavení aktualizace LiveUpdate klepněte pravým tlačítkem na požadovanou zásadu a klepněte na
možnost Upravit.

4. V okně Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate klikněte na tlačítko Nastavení serveru.

5. V části Vnitřní nebo vnější server LiveUpdate zaškrtněte políčko Používat výchozí server pro správu.

6. Pod možností Poskytovatel aktualizací skupiny zaškrtněte položku Použít poskytovatele aktualizací skupiny.

7. Klikněte na tlačítko Poskytovatel aktualizací skupiny.

8. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Postupujte podle pokynů uvedených v článku Konfigurace jednoho poskytovatele aktualizací skupiny.
• Postupujte podle pokynů uvedených v článku  Konfigurace více poskytovatelů aktualizací skupiny.
• Postupujte podle pokynů uvedených v článku Konfigurace explicitního seznamu poskytovatelů aktualizací skupiny.

9. V části Nastavení poskytovatele aktualizací skupin nastavte možnosti řízení stahování obsahu a jeho ukládání
v počítači poskytovatele aktualizací skupiny.

Více informací o stahování obsahu získáte klepnutím na možnost Nápověda.
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10. Klikněte na tlačítko OK.

11. Pokud chcete nakonfigurovat jednoho poskytovatele aktualizací skupiny, zaškrtněte v dialogovém okně Poskytovatel
aktualizací skupiny políčko Adresa IP nebo název hostitele jednoho poskytovatele aktualizací skupin a zadejte
adresu IP nebo název hostitele klientského počítače, který funguje jako poskytovatel aktualizací skupiny.

Více informací o adrese IP a názvu hostitele získáte klepnutím na možnost Nápověda.

12. Vraťte se k postupu a nastavte poskytovatele aktualizací skupiny.

13. Pokud chcete nakonfigurovat více poskytovatelů aktualizací skupiny, zaškrtněte v dialogovém okně Poskytovatel
aktualizací skupiny možnost Několik poskytovatelů aktualizací skupiny a poté klikněte na možnost Konfigurovat
seznam poskytovatelů aktualizací skupiny.

14. V dialogovém okně Seznam poskytovatelů aktualizací skupiny vyberte uzel stromu Poskytovatel aktualizací
skupiny a poté kliknutím na možnost Přidat přidejte sadu pravidel.

15. V dialogovém okně Určete kritéria pravidel poskytovatelů aktualizací skupiny v rozevíracím seznamu
Zkontrolovat vyberte jednu z těchto možností:

• Adresa IP nebo název hostitele počítače
• Klíče registru
• Operační systém

16. Pokud vyberete možnost Adresa IP počítače nebo název hostitele nebo Klíče registru, klikněte na tlačítko Přidat.

17. Zadejte nebo vyberte adresu IP nebo název hostitele, klíč registru systému Windows nebo informace o operačním
systému.

Více informací o konfiguraci pravidel získáte klepnutím na možnost Nápověda.

18. Opakovaně klepejte na tlačítko OK, dokud se znovu nezobrazí dialogové okno Seznam poskytovatelů aktualizací
skupiny, kde můžete přidat další sady pravidel.

19. Klikněte na tlačítko OK.

20. Vraťte se k postupu a nastavte poskytovatele aktualizací skupiny.

21. Pokud chcete nakonfigurovat jmenovitý seznam poskytovatelů aktualizací skupiny, zaškrtněte v dialogovém okně
Poskytovatel aktualizací skupiny možnost Jmenovití poskytovatelé aktualizací skupiny pro roamingové klienty
a poté klikněte na možnost Konfigurovat seznam jmenovitých poskytovatelů aktualizací skupiny.

22. Klikněte na tlačítko Přidat.

23. V dialogovém okně Přidat explicitního poskytovatele aktualizací skupiny zadejte klientskou podsíť, ke které chcete
tyto poskytovatele aktualizací skupin namapovat.

Kliknutím na možnost Zadejte masku podsítě klienta můžete najednou přidat více klientských podsítí.

Přidat explicitního poskytovatele aktualizací skupiny

24. Pomocí možnosti Typ vyberte požadovaný způsob mapování: na základě adresy IP, názvu hostitele nebo síťové
adresy poskytovatele aktualizací skupiny.

Zadejte potřebná nastavení pro vybraný typ mapování.

25. Klikněte na tlačítko OK.

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

 474



 

Hledání klientů fungujících jako poskytovatel aktualizací skupiny
Můžete ověřit, zda jsou klienti k dispozici jako poskytovatelé aktualizací skupiny. Můžete zobrazit seznam poskytovatelů
aktualizací skupiny tak, že klienty budete hledat na kartě Klienti.

NOTE

Také můžete zkontrolovat vlastnosti klientů. Mezi vlastnosti patří i pole indikující, zda je klient poskytovatelem
aktualizací skupiny.

Hledání klientů fungujících jako poskytovatel aktualizací skupiny
1. V konzoli klikněte na možnost Klienti.

2. Na kartě Klienti v poli Zobrazit vyberte položku Stav klienta.

3. V podokně Úlohy klepněte na položku Hledat v klientech.

4. V rozevíracím seznamu Hledat klepněte na položku Počítače.

5. V poli Ve skupině zadejte název skupiny.

6. V části Kritéria hledání, ve sloupci Pole vyhledávání vyberte položku Poskytovatel aktualizací skupiny.

7. V části Kritéria hledání, ve sloupci Operátor porovnání vyberte položku =.

8. V části Kritéria hledání, ve sloupci Hodnota vyberte položku Pravda.

Více informací o kritériích vyhledávání získáte klepnutím na možnost Nápověda.

9. Klikněte na tlačítko Hledat.

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Informace o vlivu konfigurace více než jednoho typu poskytovatele aktualizací
skupiny ve vaší síti
Pokud v zásadách nakonfigurujete jednoho nebo více poskytovatelů aktualizací skupiny, aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager sestaví globální seznam všech přihlášených poskytovatelů. Standardně se jedná o tento soubor:

64bitové operační systémy: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

32bitové operační systémy: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\
outbox\agent\gup\globallist.xml.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager tento globální seznam na vyžádání poskytne libovolnému klientovi,
aby mohl určit, kterého poskytovatele aktualizací skupiny má využívat. Díky tomuto procesu mohou klienti se zásadami
nastavenými s několika nebo explicitními poskytovateli aktualizací skupiny využívat i jediného poskytovatele aktualizací
skupiny (za předpokladu, že tento jediný poskytovatel splňuje explicitní podmínky mapování). K tomu může dojít, pokud je
daný jediný poskytovatel uveden na globálním seznamu poskytovatelů, který klient obdrží z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.

Všichni poskytovatelé aktualizací skupiny nakonfigurovaní napříč všemi zásadami v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager jsou tak pro potřeby klientů potenciálně k dispozici. Jestliže u klientů ve skupině použijete zásadu
tvořenou pouze seznamem explicitních poskytovatelů aktualizací skupiny, všichni klienti ve skupině se pokusí využívat
poskytovatele aktualizací skupiny uvedené v globálním seznamu poskytovatelů aktualizací skupiny aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager, kteří splňují explicitní požadavky mapování.

NOTE

Klient Symantec Endpoint Protection může disponovat několika adresami IP. Při porovnávání s poskytovateli
aktualizací skupiny zvažuje aplikace Symantec Endpoint Protection všechny z nich. Znamená to, že adresa IP,
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které zásada odpovídá, nemusí vždy odpovídat rozhraní, které klient využívá ke komunikaci s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager a poskytovatelem aktualizací skupiny.

Pokud jsou v zásadách aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nakonfigurovány všechny typy poskytovatelů
aktualizací skupiny, klienti se k poskytovatelům na globálním seznamu připojují v následujícím pořadí:

• poskytovatelé na seznamu Více poskytovatelů aktualizací skupiny v daném pořadí,
• poskytovatelé na seznamu Explicitní poskytovatelé aktualizací skupiny v daném pořadí,
• Poskytovatel nakonfigurovaný jako Jeden poskytovatel aktualizací skupiny

Můžete konfigurovat následující typy explicitních podmínek mapování:

• Adresa IP: Klienti v podsíti A by měli využívat poskytovatele aktualizací skupiny s adresou IP x.x.x.x.
• Název hostitele: Klienti v podsíti A by měli využívat poskytovatele aktualizací skupiny s názvem hostitele xxxx.
• Adresa podsítě: Klienti v podsíti A by měli využívat libovolného poskytovatele aktualizací skupiny umístěného v

podsíti B.

U seznamu explicitních poskytovatelů aktualizací skupiny v rámci jediné zásady lze používat několik podmínek mapování.
Společnost Symantec doporučuje dbát při konfiguraci více podmínek mapování zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k nežádoucím následkům. Při chybné konfiguraci explicitního mapování můžete například klienty ztratit bez možnosti
zajištění aktualizací.

Zvažte situaci, kdy v rámci jediné zásady bylo nakonfigurováno několik následujících podmínek mapování:

• Pokud se klient nachází v podsíti 10.1.2.0, měl by využívat poskytovatele aktualizací skupiny s adresou IP 10.2.2.24
• Pokud se klient nachází v podsíti 10.1.2.0, měl by využívat poskytovatele aktualizací skupiny s adresou IP 10.2.2.25
• Pokud se klient nachází v podsíti 10.1.2.0, měl by využívat poskytovatele aktualizací skupiny s hostitelským názvem

UrčitýNázev
• Pokud se klient nachází v podsíti 10.1.2.0, měl by využívat libovolného poskytovatele aktualizací skupiny v podsíti

10.5.12.0
• Pokud se klient nachází v podsíti 10.6.1.0, měl by využívat libovolného poskytovatele aktualizací skupiny v podsíti

10.10.10.0

Jestliže použijete tuto explicitní zásadu pro poskytovatele aktualizací skupiny a klient se nachází v podsíti 10.1.2.0, použijí
se první čtyři pravidla a páté pravidlo se nepoužije. Jestliže se klient nachází v podsíti bez udaného mapování, jako např.
10.15.1.0, žádné z pravidel se na daného klienta nevztahuje. Zásada tohoto klienta vyžaduje použití explicitního seznamu
poskytovatelů aktualizací skupiny, ale s ohledem na daná pravidla neexistuje žádné mapování, které by mohl klient
využívat. Pokud současně klientovi zakážete stahování aktualizací z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
a serveru Symantec LiveUpdate, klient nebude mít žádný vhodný prostředek pro získávání aktualizací.

Typy poskytovatelů aktualizací skupiny

Konfigurace stahování obsahu klienty od poskytovatele aktualizací skupiny

Použití souborů Inteligentního programu k aktualizaci obsahu v
klientech Symantec Endpoint Protection
Společnost Symantec doporučuje k aktualizaci obsahu na v klientech Symantec Endpoint Protection používat službu
LiveUpdate. Pokud však nechcete aktualizaci LiveUpdate používat nebo tato není k dispozici, můžete k aktualizaci
klientů použít soubory Inteligentního programu pro aktualizaci. Soubory .exe Inteligentního programu pro aktualizace pro
Windows jsou určeny pouze k aktualizaci klientů. Soubory Inteligentního programu pro aktualizaci neobsahují údaje, že
Symantec Endpoint Protection Manager potřebuje aktualizovat svoje spravované klienty.

Inteligentní program pro aktualizaci pro Windows je samorozbalovací soubor obsahující definice virů a spywaru.
Dodatečné soubory inteligentního programu pro aktualizaci jsou dostupné pro definice SONAR a pro podpisy prevence
narušení. V případě systémů Mac a Linux můžete stáhnout definice virů a spywaru.
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Po stažení souboru můžete použít k distribuci aktualizace mezi klienty upřednostňovanou metodu distribuce.

NOTE

Inteligentní program pro aktualizaci neposkytuje aktualizace pro žádný jiný druh obsahu. Například inteligentní
program pro aktualizaci nepodporuje Rozšířené atributy souboru a signatury, Seznam portálů Auto-Protect,
definice nástroje Power Eraser ani definice menší velikosti.

1. Chcete-li stáhnout soubor pro inteligentní aktualizaci pomocí webového prohlížeče, přejděte na následující stránku:

https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp

2. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z dostupných možností Symantec Endpoint Protection:

• Symantec Endpoint Protection 12.1
(Windows a Linux)

• Symantec Endpoint Protection 12.1.2
(Windows a Linux)

• Symantec Endpoint Protection 12.1.3 (nebo novější)
(Windows a Linux)

• Symantec Endpoint Protection 14
(Windows a Linux)

• Symantec Endpoint Protection pro Macintosh 12.x
• Symantec Endpoint Protection pro Macintosh 14.x

Stránka se obnoví pro zobrazení obsahu dostupného pro danou verzi.

3. Pod položkou Ochrana na základě souborů (tradiční antivir), ochrana na základě sítě (IPS) (pouze Windows)
nebo Ochrana na základě chování (pouze Windows) vedle položky Stáhnout klikněte na položku Definice.

4. Klikněte na příslušný název souboru pro verzi klienta, kterou chcete aktualizovat.

NOTE

V případě definicí virů systému Linux klikněte na kartu Unixové platformy.

5. Pokud se objeví výzva s požadavkem na zadání umístění pro uložení souboru, zvolte složku na pevném disku.

6. Distribuujte soubor na klientské počítače pomocí preferované metody distribuce.
Pokud potřebujete další soubory, můžete postup opakovat.

7. Chcete-li do klientského počítače nainstalovat soubory s definicemi virů a aktualizacemi zabezpečení, vyhledejte v
počítači soubor pro inteligentní aktualizaci, který byl distribuován do klienta.

8. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Poklepejte na soubor .exe a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Dvakrát klikněte na soubor .zip, dvakrát klikněte na soubor .pkg a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Ověřte, zda má soubor oprávnění ke spuštění, ověřte, zda jsou nainstalovány knihovny uudecode a uncompress a

pak spusťte soubor .sh s oprávněním superuživatele. Další informace naleznete v následující části:
Jak aktualizovat počítač se systémem Linux pomocí definicí inteligentního programu pro aktualizaci

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech
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Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení aktualizace
klientských počítačů
Některé velké společnosti se spoléhají na distribuční nástroje třetí strany jako IBM Tivoli nebo Microsoft SMS k distribuci
aktualizací obsahu na klientské počítače. Symantec Endpoint Protection podporuje využívání distribučních nástrojů třetí
strany k aktualizaci spravovaných a nespravovaných klientů, které používají operační systémy Windows. Klienti Mac a
Linux mohou aktualizace obsahu přijímat pouze z interních nebo externích serverů LiveUpdate.

Před použitím distribučních nástrojů třetí strany je třeba nainstalovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a
nastavit klientské počítače, které chcete aktualizovat.

Table 140: Úlohy, které je nutné provést před použitím distribučních nástrojů třetí strany k aktualizaci

Úloha Popis

Nakonfigurujte aplikaci
Symantec Endpoint
Protection Manager tak,
aby přijímala aktualizace
obsahu.

Server pro správu lze nastavit tak, aby aktualizace obsahu přijímal automaticky nebo ručně.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Aktualizace obsahu a definic v klientech

Nakonfigurujte zásady
nastavení aktualizace
LiveUpdate ve skupině
tak, aby umožňovaly
distribuci aktualizací
obsahu pomocí nástrojů
třetí strany.

Pokud chcete k aktualizaci spravovaných klientů používat distribuční nástroje třetí strany, je třeba zásady
nastavení aktualizace LiveUpdate ve skupině upravit tak, aby tuto možnost podporovaly.
Konfigurace zásad aktualizace LiveUpdate pro povolení distribuce obsahu třetích stran do spravovaných
klientů

Přichystejte
nespravované klienty na
přijímání aktualizací z
distribučních nástrojů třetí
strany.

Pokud chcete k aktualizaci nespravovaných klientů používat distribuční nástroje třetí strany, je třeba
nejprve u každého nespravovaného klienta vytvořit klíč registru.
Příprava nespravovaných klientů na přijímání aktualizací z distribučních nástrojů třetí strany

Vyhledejte, zkopírujte a
distribuujte požadovaný
obsah.

Každá skupina klientů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje soubor index2.dax, který
je uložený v počítači a slouží ke spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Ve výchozím
nastavení se tyto soubory nachází v podsložkách složky SEPM_Install\data\outbox\agent. K aktualizaci
klientů je třeba použít soubory index2.dax.
Výchozím umístěním pro složku SEPM_Install je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.
V případě 32bitových systémů (12.1.x) to je složka C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Distribuce obsahu s využitím distribučních nástrojů třetí strany

Konfigurace zásad aktualizace LiveUpdate pro povolení distribuce obsahu
třetích stran do spravovaných klientů
Pokud chcete k aktualizaci spravovaných klientů používat distribuční nástroje třetí strany, je třeba zásady nastavení
aktualizace LiveUpdate ve skupině klientů upravit tak, aby tuto možnost podporovaly. Uživatelům klientů můžete zakázat
ručně provádět aktualizace LiveUpdate.

Po skončení tohoto postupu se v klientech skupiny zobrazí složka v následujících umístěních:

• Vista a novější operační systémy
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C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
• Operační systémy starší než systém Vista (pro starší klienty verze 12.1.x)

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox

Povolení distribuce obsahu nástroji třetích stran spravovaným klientům pomocí zásady aktualizace LiveUpdate
1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. V části Zásady klikněte na položku LiveUpdate.

3. Na kartě Nastavení aktualizace LiveUpdate v části Úlohy klepněte na položku Přidat zásadu nastavení
aktualizace LiveUpdate.

4. V okně Zásady aktualizace LiveUpdate vepište do polí Název zásady a Popis název a popis.

5. V části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Nastavení serveru.

6. V části Správa třetích stran zaškrtněte položku Povolit správu obsahu třetích stran.

7. Zrušte zaškrtnutí všech ostatních možností zdrojů aktualizací LiveUpdate.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. V dialogovém okně Přiřadit zásadu klepněte na možnost Ano.

Volitelně můžete tento postup zrušit a přiřadit zásadu později.

10. V dialogovém okně Přiřadit zásadu aktualizace LiveUpdate vyberte jednu nebo více skupin, kterým chcete tuto
zásadu přiřadit, a klepněte na možnost Přiřadit.

Konfigurace stahování obsahu z vnitřního serveru aktualizace LiveUpdate klienty

Příprava nespravovaných klientů na přijímání aktualizací z distribučních nástrojů
třetí strany
Ihned po instalaci nespravovaných klientů z instalačního souboru není možné pomocí distribučních nástrojů třetí strany
do nich distribuovat aktualizace obsahu LiveUpdate nebo aktualizace zásad. Z bezpečnostních důvodů tyto klientské
počítače podle výchozího nastavení nedůvěřují ani nezpracují data distribučních nástrojů třetí strany.

Před úspěšným použitím distribučních nástrojů třetí strany k instalaci aktualizací je třeba u každého nespravovaného
klienta vytvořit klíč registru systému Windows. Tento klíč umožní u nespravovaných klientů používat složku přijatých
položek a s její pomocí distribuovat aktualizace obsahu LiveUpdate a aktualizace zásad pomocí distribučních nástrojů
třetí strany.

Složka přijatých položek se u nespravovaných klientů nachází v následujících umístěních:

• Vista a novější operační systémy
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

• Operační systémy starší než systém Vista (pro starší klienty verze 12.1.x)
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox

Po vytvoření klíče registru můžete použít distribuční nástroje třetích stran ke zkopírování aktualizací obsahu nebo zásad
do této složky. Klientský software Symantec Endpoint Protection pak bude aktualizace považovat za důvěryhodné a
začne je zpracovávat.

Příprava nespravovaných klientů na přijímání aktualizací z distribučních nástrojů třetí strany
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1. Na každém z klientských počítačů pomocí programu regedit.exe nebo jiného nástroje pro úpravu registru systému
Windows přidejte jeden z následujících klíčů registru:

• V klientech verze 12.1.5 a novějších v počítačích se 64bitovým systémem přidejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

• V klientech verze 12.1.5 a novějších v počítačích se 32bitovým systémem a ve všech klientech verze 12.1
přidejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE
\TPMState.

2. Typ hodnoty klíče registru nastavte na typ DWORD (32bitový systém) nebo QWORD (64bitový systém) a hodnotu na
hexadecimální hodnotu 80 následovně:
0x00000080 (128)

3. Uložte klíč registru a zavřete nástroj pro úpravu registru.

Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení aktualizace klientských počítačů

Distribuce obsahu s využitím distribučních nástrojů třetí strany

Distribuce obsahu s využitím distribučních nástrojů třetí strany
Pokud chcete pomocí distribučních nástrojů třetí strany distribuovat obsah na klientské počítače, je třeba použít soubor
index2.dax. Obsah souboru index2 týkající se aktualizace LiveUpdate obsahuje sadu identifikátorů GUID (pseudonymů
obsahu) a příslušných sekvenčních čísel. Každý pseudonym obsahu odpovídá určitému typu obsahu. Každé sekvenční
číslo souboru index2 odpovídá verzi určitého typu obsahu. V závislosti na nainstalovaných bezpečnostních funkcích je
třeba rozhodnout, jaké typy obsahu potřebujete.

Typy obsahu stahovaného službou LiveUpdate

NOTE

Pseudonymy obsahu se běžně mění s každou hlavní změnou verze. Občas dochází k jejich úpravě i v případě
menší změny verze. Společnost Symantec běžně pseudonymy obsahu nemění u aktualizací verze a oprav pro
potřeby údržby.

Mapování pseudonymu a jeho typu obsahu si můžete prohlédnout otevřením souboru ContentInfo.txt. Ve výchozím
nastavení se soubor ContentInfo.txt nachází v umístění C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Inetpub\content\.

Například se zobrazí následující položka:

{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions 

Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Každá skupina klientů Symantec Endpoint Protection Manager má svůj vlastní soubor index2. Soubor index2 každé
skupiny klientů naleznete ve složce určené k této skupině. Ve výchozím nastavení se složky skupin klientů nachází
v umístění C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\. Název složky
v rámci skupiny klientů odpovídá sériovému číslu zásad skupiny. Sériové číslo naleznete v dialogovém okně Vlastnosti
skupiny nebo na stránce Klienti na kartě Podrobnosti. První čtyři hexadecimální hodnoty v sériovém čísle zásad
skupiny by se měly shodovat s prvními čtyřmi hexadecimálními hodnotami v názvu složky skupiny.

Soubor index2.dax používaný spravovanými klienty je šifrovaný. Chcete-li se podívat na obsah souboru, otevřete soubor
index2.xml, který se nachází ve stejné složce. Soubor index2.xml obsahuje seznam pseudonymů obsahu a jejich
sekvenční číslo (číslo verze). Například se zobrazí následující položka:

<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1" 

FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=

"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>
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Zásady aktualizace obsahu LiveUpdate ve skupině informují o určité revizi obsahu nebo o nejnovějším obsahu. Číslo
sekvence v souboru index2 musí odpovídat číslu sekvence pro specifikaci obsahu v zásadách aktualizací obsahu
LiveUpdate ve skupině. Pokud je např. v zásadách pro všechny typy obsahu vybrána možnost Použít nejnovější
dostupné, sekvenční číslo pro každý typ bude „nejnovější dostupný obsah“. V tomto příkladu distribuce funguje, pouze
pokud soubor index2 zavolá sekvenční čísla (verze) odpovídající nejnovější verzi obsahu. Distribuce selže, pokud
sekvenční čísla odpovídají jiným verzím.

NOTE

K umístění souborů do klientské složky \inbox je nutné použít příkaz „Copy“. Při použití příkazu „Move“ nedojde
k aktivaci aktualizačního procesu a aktualizace tak proběhne neúspěšně. Komprimujete-li obsah do jediného
distribučního archivu, není vhodné tento soubor rozbalit přímo do složky \inbox.

Distribuce obsahu na klienty pomocí distribučních nástrojů třetích stran
1. V počítači s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager vytvořte pracovní adresář, jako např. \Work_Dir.

2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• U spravovaných klientů v konzole na kartě Klienti klepněte pravým tlačítkem na skupinu, kterou chcete
aktualizovat a poté klepněte na položku Vlastnosti.

• U nespravovaných klientů v konzole na kartě Klienti klepněte pravým tlačítkem na položku Moje společnost a
poté klepněte na položku Vlastnosti.

3. Poznamenejte si první čtyři hexadecimální hodnoty sériového čísla zásady, jako např. 7B86.

4. Přejděte do následující složky:

SEPM_Install\data\outbox\agent

Kde SEPM_Install představuje instalační složku pro Symantec Endpoint Protection Manager. Výchozí instalační
složka je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

5. Vyhledejte složku obsahující první čtyři hexadecimální hodnoty, které se shodují se sériovým číslem zásady.

6. Otevřete složku a zkopírujte soubor index2.dax do své pracovní složky.

7. Přejděte do následující složky:

SEPM_Install\Inetpub\content

Kde SEPM_Install představuje instalační složku pro Symantec Endpoint Protection Manager. Výchozí instalační
složka je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

8. Otevřete a přečtěte si soubor ContentInfo.txt a zjistěte obsah, který každá složka zástupný název cíle
obsahuje.

Obsah každého adresáře je v následujícím formátu: zástupný název cíle\pořadové číslo\full.zip|full.

9. Zkopírujte obsah každé složky \zástupný název cíle do pracovní složky, například \Work_Dir.

10. Odstraňte všechny soubory a složky z každé složky \zástupný název cíle tak, aby v pracovním adresáří zůstala pouze
následující adresářová struktura a složka:

\\Work_Dir\zástupný název cíle\poslední pořadové číslo\full.zip

Vaše pracovní složka nyní obsahuje adresářovou strukturu a soubory pro distribuci na vaše klienty.
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11. Pomocí distribučního nástroje třetích stran proveďte distribuci obsahu pracovní složky \\Symantec Endpoint Protection
\inbox\ na každém z klientů.

Koncový výsledek musí vypadat následovně:

\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax

\\Symantec Endpoint Protection\inbox\zástupný název cíle\poslední pořadové číslo\full.zip

Úspěšně zpracované soubory budou odstraněny. Ostatní budou přesunuty do podsložky s názvem Neplatné. Pokud
naleznete soubory v podsložce Neplatné složky Přijaté položky, je třeba postup u těchto souborů zopakovat.

Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení aktualizace klientských počítačů

Příprava nespravovaných klientů na přijímání aktualizací z distribučních nástrojů třetí strany

Stažení oprav zabezpečení aplikace Endpoint Protection do klientů
systému Windows
Co jsou opravy zabezpečení a jak fungují?

Oprava zabezpečení je oprava softwaru klientů aplikace Symantec Endpoint Protection, která napravuje zranitelné místo
existující v kódu klienta. Když jsou zjištěna nová zranitelná místa, společnost Symantec poskytne opravu zabezpečení,
která opraví zranitelné místo, a nahraje ji na server aktualizace LiveUpdate. Opravy zabezpečení můžete stáhnout ze
serveru LiveUpdate na server pro správu. Poté stáhnete opravy do klientů stejným způsobem, jakým stahujete jiný obsah,
a to pomocí serveru aktualizace LiveUpdate, serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny (GUP).

Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech

Pokud se shoduje verze klienta a serveru pro správu, klienti mohou získat opravy zabezpečení pomocí serveru
aktualizace LiveUpdate, serveru pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny. Pokud se neshoduje verze klienta a
serveru pro správu, klienti získají opravy zabezpečení pouze ze serveru aktualizace LiveUpdate, stejně jako v případě,
kdy server pro správu spravuje klienty s více verzemi. Chcete-li použít server pro správu nebo poskytovatele aktualizací
skupiny ke stažení oprav, je nutné aktualizovat verzi klienta nebo serveru pro správu, aby se jejich verze shodovala.

Jazyk klienta se navíc musí shodovat ze serverem pro správu. Například server pro správu ve francouzštině, který
spravuje klienty ve francouzštině, němčině a zjednodušené čínštině, poskytuje pouze opravy klientů ve francouzštině.

Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu

NOTE

Oprava zabezpečení není to samé jako oprava pro potřeby údržby. Oprava zabezpečení řeší pouze možný
problém zabezpečení a je poskytována prostřednictvím služby LiveUpdate. Oprava Maintenance Patch
poskytuje další aktualizace, například nabídku podpory nových operačních systémů, a je poskytována v podobě
úplného instalačního souboru, který lze stáhnout ze stránky Broadcom Download Management.

Informace o typech a verzích vydání aplikace Endpoint Protection

Příklady stažení různých oprav zabezpečení jednotlivými verzemi klientů zobrazuje příklady toho, zda klient může
dostávat opravy zabezpečení ze serveru pro správu, a to na základě čísla verze aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager a klienta aplikace Symantec Endpoint Protection.

Table 141: Příklady stažení různých oprav zabezpečení jednotlivými verzemi klientů

Verze serveru pro správu Verze klienta Stahuje klient opravy
ze serveru pro správu?

14.2 14.2 Ano
14.2 14.0.1 MP2 Ne
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Verze serveru pro správu Verze klienta Stahuje klient opravy
ze serveru pro správu?

14.0.1 MP2 14.0.1 MP2 Ano
14.0.1 MP2 14.0.1 MP1 Ne
14.0.1 MP2 14.2 Ne

Instalace oprav zabezpečení do klientů systému Windows

Ve výchozím nastavení stáhne služba LiveUpdate opravy zabezpečení do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager, která následně opravy nainstaluje do klientů, a to na základě metody distribuce, kterou jste nakonfigurovali pro
ostatní typy obsahu.

Poté co klient stáhne a nainstaluje opravu zabezpečení, nadále používá předchozí neopravenou verzi klienta, dokud není
restartován. Chcete-li spustit nejnovější opravu, je nutné klienta restartovat. Buď musí koncový uživatel klienta restartovat
počítač, nebo je nutné spustit příkaz restartu ze serveru pro správu. Server pro správu odešle oznámení informují o tom,
kteří klienti vyžadují restart.

Instalace oprav zabezpečení do klientů systému Windows
1. V konzoli ověřte, že služba LiveUpdate je nakonfigurována tak, aby stáhla opravy zabezpečení na server pro správu.

V dialogovém okně Typ stahovaného obsahu zaškrtněte možnost Opravy zabezpečení klienta.

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

2. Chcete-li vytvořit zprávu a zjistit, jaká verze je nainstalována v klientských počítačích, vytvořte zprávu Verze obsahu
ochrany.

Vytvoření seznamu verzí aplikace Symantec Endpoint Protection nainstalovaných v síti

3. Ověřte, zda jsou zásady nastavení aktualizace LiveUpdate nakonfigurovány tak, aby stáhly opravy do klientů.

V zásadách nastavení LiveUpdate pod položkou Nastavení Windows klikněte na položku Rozšířené nastavení.
Ověřte, zda je zaškrtnuta možnost Stáhněte opravy zabezpečení, pomocí kterých opravíte zranitelná místa v
nejnovější verzi klienta aplikace Symantec Endpoint Protection.

Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

4. Když se zobrazí upozornění, restartuje klientské počítače.

Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Sledování, hlášení a vynucování souladu

Naučte se, jak spouštět a číst zprávy a protokoly a jak nastavit integritu hostitele.

Tato část popisuje následující postupy:

• Nastavte integritu hostitele tak, aby zajišťovala, že klientské počítače budou chráněny a budou dodržovat zásady
zabezpečení společnosti.

• Použití protokolů a zpráv ke sledování zabezpečení ve vašem prostředí.
• Správa oznámení.

Nastavení integrity hostitele
Zásady integrity hostitele můžete využít jako opatření ke splňování bezpečnostních zásad společnosti klientskými
počítači, které jsou připojeny ve vaší síti.

Úkoly pro nastavení Zásad integrity hostitele uvádí kroky, které je třeba provést k nastavení dodržování předpisů
zabezpečení pomocí Zásad integrity hostitele.

Table 142: Úlohy pro nastavení zásad integrity hostitele

Krok Popis

Krok 1: Přidání zásad integrity
hostitele, které slouží ke kontrole
požadavku na klientském počítači
a vynucení nápravné akce pro
nevyhovující počítače

Při přidání nové zásady proveďte následující úlohy:
1. Zvolte, které typy požadavků má klientský počítač kontrolovat. Vytvořte samostatný

požadavek pro každý typ softwaru (například aplikace, soubory a opravy).
Požadavky na integritu hostitele
Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

2. Nakonfigurujte nápravné akce pro nevyhovující klientské počítače.
Oprava vyžaduje, aby klientský počítač nainstaloval požadovaný software nebo vyzval
uživatele klienta k instalaci požadovaného softwaru.
Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

3. Nastavte pořadí, ve kterém mají být požadavky kontrolovány a opravy zkoušeny. Aktualizace
by například měly být prováděny v určitém pořadí, aby byly všechny aktualizace použity dříve,
než musí uživatel restartovat klientský počítač.

Krok 2: Nastavení možností
kontroly integrity hostitele a
oznámení

• Nakonfigurujte, jak často se má kontrola integrity hostitele spouštět.
Konfigurace nastavení četnosti kontrol integrity hostitele

• Nakonfigurujte, zda mohou nebo nemohou uživatelé nápravu zrušit.
Povolení odložení nebo zrušení nápravy integrity hostitele uživatelem

• Nastavte oznámení, které se na klientském počítači zobrazí, když kontrola integrity hostitele
skončí úspěšně nebo neúspěšně. Pomocí oznámení lze koncovému uživateli naznačit, co má
dělat dále. Koncový uživatel může například potřebovat povolit stažení a instalaci nové opravy
na klientský počítač.
Konfigurace oznámení pro kontroly integrity hostitele

Krok 3: Nastavení vynucení
rovnocenného spojení

Pokud jsou klientské počítače testované z hlediska shody se zásadami integrity hostitele ve
stejné síti jako vyhovující klientské počítače, můžete nastavit vynucení peer-to-peer. V první řadě
používejte k sdílení souborů vynucení typu peer-to-peer.
Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer

Krok 4: Nastavení zásady
karantény pro nevyhovující a
neopravené počítače (volitelné)

Pokud klientský počítač kontrolou integrity hostitele neprojde a nebude provedena náprava, je
možné počítač přesunout do karantény pomocí zásady karantény.
Vytvoření zásady karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele
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Princip fungování integrity hostitele
Integrita hostitele zajišťuje, že klientské počítače jsou chráněny a v souladu se zásadami zabezpečení společnosti.
Zásady integrity hostitele slouží k definování, vynucení a obnovení zabezpečení klientů za účelem ochrany podnikových
sítí a dat.

Table 143: Postup vynucení souladu zabezpečení na klientském počítači

Krok Popis

Krok 1: Klientský počítač spustí
kontrolu integrity hostitele na
klientském počítači.

Server pro správu stáhne zásadu integrity hostitele na klientské počítače v přiřazené skupině.
Klientské počítače spustí kontrolu integrity hostitele, která porovná konfiguraci každého počítače s
požadavky, které přidáte do zásad integrity hostitele.
Zásada integrity hostitele zkontroluje přítomnost antivirového softwaru, opravy a ostatní požadavky
na zabezpečení. Například může zásada zkontrolovat, zda byly na operační systém použity
nejnovější opravy.
Nastavení integrity hostitele

Krok 2: Kontrola integrity
hostitele se zdaří nebo nezdaří.

• Pokud počítač splní všechny požadavky zásady, je test integrity hostitele úspěšný.
• Pokud počítač nesplní všechny požadavky zásady, test integrity hostitele je neúspěšný. Zásadu

lze také nastavit tak, aby ignorovala požadavek, který nebyl splněn, takže kontrola bude
považována za úspěšnou.
Povolení schválení kontroly integrity hostitele, i když požadavek není splněn

Je možné také nastavit ověřování peer-to-peer v zásadě brány firewall, která může udělit nebo
zablokovat příchozí přístup k počítačům, které mají nainstalovaného klienta.
Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer

Krok 3: V nevyhovujících
počítačích se provede náprava
neúspěšné kontroly integrity
hostitele. (Volitelné)

• Pokud se kontrola integrity hostitele nezdaří, je možné klienta konfigurovat pro nápravu.
V rámci nápravy klient stáhne a nainstaluje chybějící software. Je možné konfigurovat klienta
pro nápravu nebo koncového uživatele pro nápravu v předem definovaném požadavku nebo
vlastním požadavku. Integrita hostitele poté znovu zkontroluje, zda klientský počítač nainstaloval
software.
Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

• Pokud se kontrola integrity hostitele, která ověřuje nápravu, nadále nedaří, klient použije zásadu
karantény. Zásadu karantény je možné použít, chcete-li uplatnit přísnější omezení na počítače,
které kontrolou neprošly.
Vytvoření zásady karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele

• Když je klient v karanténě, kontrola integrity hostitele se znovu spustí a pokusí o nápravu.
Četnost kontroly a nastavení nápravy jsou založeny na konfiguraci zásady integrity hostitele.
Po nápravě klienta a úspěšné kontrole integrity hostitele bude klient automaticky přesunut
z karantény.
V některých případech je nutné provést nápravu klientského počítače ručně.

Krok 4: Klient i nadále sleduje
dodržování souladu.

Kontrola integrity hostitele aktivně monitoruje stav splňování zásad jednotlivých klientů. Pokud se
změní stav splňování zásad klienta, změní se i práva počítače.
• Pokud změníte zásadu integrity hostitele, v dalším intervalu se stáhne do klienta. Klient potom

spustí kontrolu integrity hostitele.
• Pokud klient přepne na lokalitu s jinou zásadou integrity hostitele, zatímco probíhá kontrola

integrity hostitele, klient kontrolu zastaví. Zastavení platí také pro všechny pokusy o nápravu.
V případě, že v novém umístění není k dispozici připojení k serveru pro nápravu, může uživatel
obdržet zprávu o vypršení časového limitu. Po dokončení kontroly klient její výsledky odloží.
Potom klient okamžitě spustí novou kontrolu integrity hostitele založenou na nové zásadě pro
toto umístění.

V protokolu splňování zásad můžete zobrazit výsledky kontroly integrity hostitele.
Prohlížení protokolů
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Požadavky na integritu hostitele
Když vytváříte nové zásady integrity hostitele, určete jaký typ požadavků bude přidán.

Každý požadavek určuje následující položky:

• Podmínky kontroly
Například požadavek bude kontrolovat, zda je na klientském počítači nainstalována nejnovější sada definic virů.

• Jaké akce nápravy klient provede, pokud klient nesplní požadavky dané podmínky.
Akce nápravy například může zahrnovat adresu URL, odkud si klient může stáhnout a nainstalovat chybějící definice
virů.

Téma Typy požadavků pro zásady integrity hostitele uvádí typy požadavků, které můžete použít.

Table 144: Typy požadavků pro zásady integrity hostitele

Typ Popis

Předdefinované
požadavky

Pomocí předdefinovaného požadavku lze zkontrolovat, zda je na klientovi nainstalována a spuštěna konkrétní
aplikace nebo soubor. Předdefinovaný požadavek kontroluje stav všech následujících typů aplikací: antivirový
software, antispywarový software, brána firewall, oprava nebo aktualizace Service Pack. Například požadavek
opravy kontroluje, zda je na klientských počítačích spuštěna konkrétní oprava operačního systému.
Pokud předdefinovaný požadavek nemá dostatek podrobností, přidejte vlastní požadavek a napište skript.
Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

Vlastní požadavky ze
šablon

Šablony jsou předdefinované vlastní požadavky, které společnost Symantec napsala pro běžně prováděné
úlohy. Klient například může kontrolovat, zda během posledních 42 dnů došlo ke změně hesla. Šablony lze
rovněž použít jako základ pro psaní skriptu vlastního požadavku.
Požadavky z šablon lze získat prostřednictvím služby aktualizace zásad integrity hostitele aktualizace
LiveUpdate. Nejdříve je potřeba nastavit funkci LiveUpdate tak, aby stáhla šablony integrity hostitele do
serveru pro správu.
Přidání vlastního požadavku ze šablony
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Vlastní požadavky Vlastní požadavek použijte v případě, že ani předdefinovaný požadavek ani šablony neposkytují takový
druh kontroly, který potřebujete. Vlastní požadavky zahrnují stejná pole jako předdefinované požadavky,
ale poskytují větší flexibilitu. Například můžete zahrnout antispywarovou aplikaci, která není obsažena v
předdefinovaném seznamu antispywarových aplikací.
Správu vyžadovaných aplikací můžete zjednodušit, pokud zahrnete podobné aplikace do jednoho vlastního
požadavku. Například můžete zahrnout webové prohlížeče jako je Internet Explorer a Mozilla Firefox do
jednoho požadavku.
Vytvoření skriptu vlastního požadavku

Nastavení integrity hostitele

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele
Předdefinovaný požadavek v zásadě integrity hostitele kontroluje, zda je na klientském počítači spuštěn některý z typů
aplikací, jako jsou: antivirový program, antispyware, brána firewall atd.

Určíte konkrétní aplikace, jako například specifické opravy pro operační systém Windows 7. Následně určíte cestu, kde
mohou klientské počítače opravu získat.

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele
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1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.

2. Na straně Zásady integrity hostitele klikněte na Požadavky > Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání požadavku klikněte na rozevírací seznam Vybrat požadavek, vyberte předdefinovaný
požadavek a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost Mac pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac
nainstalovaného klienta  On Demand. Aplikace  dosáhla konce životnosti a není podporována pro použití s aplikací
Symantec Endpoint Protection 14.x.

4. Nakonfigurujte pro požadavek nastavení a volby nápravy, poté klikněte na tlačítko OK.

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

Více informací zobrazíte kliknutím na položku Nápověda.

5. Klikněte na tlačítko OK.

6. Přiřaďte zásadu ke skupinám nebo umístěním.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání vlastního požadavku ze šablony

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele
Pokud kontrola integrity hostitele na klientovi ukáže, že se požadavek nezdařil, lze nastavit zásadu na obnovení
nezbytných souborů. Klient obnovuje soubory stažením, instalací nebo spuštěním požadovaných aplikací tak, aby vyhověl
požadavku. Klientský počítač pak může splnit kontrolu integrity hostitele.

Nápravu můžete nastavit ve stejném dialogovém okně, ve kterém přidáváte předdefinovaný požadavek. Určit lze cestu, z
níž klient stahuje soubory nápravy, i způsob, jak je proces nápravy implementován.

Kromě toho lze povolit uživatelům určitou kontrolu nad tím, kdy dojde u jejich počítačů k nápravě. Například při
restartování mohou uživatelé přijít o svoji práci, proto se mohou rozhodnout raději nápravu odložit na konec dne.

Po stažení, instalaci nebo spuštění příkazu k obnovení všech požadavků klient vždy znovu otestuje požadavek. Klient
také zaprotokoluje výsledky jako úspěch nebo neúspěch.

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek integrity hostitele
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele a přidejte předdefinovaný požadavek.

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

2. V dialogovém okně Přidat požadavek klikněte na položku Nainstalovat <typ požadavku>, pokud nebyl
nainstalován na klientovi.

3. Klikněte na možnost Stáhnout instalační balík.

4. Do textového pole Stáhnout URL zadejte adresu URL, ze které se instalační soubor stáhne do klientského počítače.

Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě

5. V textovém poli Provést příkaz proveďte jednu z následujících úloh:

• Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole prázdné.
• Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte %F%.

Proměnná %F% představuje poslední stažený soubor. Lze použít jakýkoli příkaz, který lze spustit pomocí položek
Start > Spustit. Pokud chcete například instalovat opravu do systému Vista, použijte příkaz %Systemroot%
\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.
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6. Volitelně zadejte volby pro odložení nebo zrušení nápravy a poté klepněte na tlačítko OK.

Povolení odložení nebo zrušení nápravy integrity hostitele uživatelem

7. Klikněte na tlačítko OK.

Povolení schválení kontroly integrity hostitele, i když požadavek není splněn

Povolení odložení nebo zrušení nápravy integrity hostitele uživatelem
Můžete uživateli povolit odložení nápravy na vhodnější čas. Pokud musí uživatelé restartovat své počítače po
nainstalování softwaru pro požadavek, možná budou chtít počkat s restartováním svých počítačů na později.

Pokud uživatel odloží nápravu, může dojít k některé z následujících událostí:

• Klient zaprotokoluje událost. Integrita hostitele je označena jako nezdařená, protože požadavek nebyl splněn. Uživatel
může kdykoli spustit kontrolu integrity hostitele ručně z klienta.

• Okno se zprávou týkající se nápravy kontroly integrity hostitele se znovu nezobrazí, dokud klient nespustí další
kontrolu integrity hostitele. Pokud uživatel zvolil, že chce být upozorněn za pět minut, ale kontrola integrity hostitele
probíhá každých 30 minut, potom se okno zprávy nápravy nezobrazí dříve než za 30 minut. Chcete-li předejít zmatení
uživatele, je dobré synchronizovat nastavení minimálního času s nastavením frekvence kontroly integrity hostitele.

• Pokud uživatel odloží nápravu na dobu před další kontrolou integrity hostitele, je volba uživatele potlačena.
• Pokud uživatel odloží akci nápravy a klient mezitím obdrží aktualizovanou zásadu, množství zbývajícího času pro

nápravu je vynulováno na zadané maximum.

Odložení nebo zrušení nápravy integrity hostitele uživatelem
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele a přidejte požadavek.

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

2. V dialogovém okně Přidat požadavek nastavte nápravu.

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

3. V dialogovém okně pro požadavek proveďte jednu z následujících úloh a poté klepněte na tlačítko OK:

• Chcete-li uživateli umožnit odložení stažení souboru, zaškrtněte políčko Určete dobu čekání před opakováním
pokusu o stáhnutí souboru.

• Chcete-li uživateli umožnit zrušení nápravy, zaškrtněte políčko Povolit uživateli zrušení stahování pro nápravu
integrity hostitele.

4. Klikněte na tlačítko OK.

5. Klikněte na položku Rozšířené nastavení.

6. Na stránce Rozšířená nastavení, v části Možnosti dialogového okna nápravy, nakonfigurujte možnosti zrušení
nápravy.

7. Chcete-li přidat vlastní zprávu pro klientský počítač, klepněte na možnost Nastavit dodatečný text.

Zadaná zpráva se zobrazí v okně nápravy klienta, jestliže uživatel klepne na možnost Podrobnosti.

8. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace nastavení četnosti kontrol integrity hostitele
Můžete nastavit způsob provádění kontroly integrity hostitele a způsob zpracování výsledků.

Po přidání či aktualizaci zásady integrity hostitele dojde k jejímu stažení do klienta během následujícího prezenčního
signálu. Klient potom spustí kontrolu integrity hostitele.
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Pokud se uživatel přepne do umístění, ke kterému je přiřazena odlišná zásada integrity hostitele, a probíhá kontrola
integrity hostitele, klient kontrolu zastaví. Zastaveny budou i pokusy o nápravu, pokud je zásada vyžaduje. V případě, že
v novém umístění není k dispozici připojení k serveru pro nápravu, může uživatel obdržet zprávu o vypršení časového
limitu. Po dokončení kontroly klient její výsledky odloží. Potom klient okamžitě spustí novou kontrolu integrity hostitele
založenou na nové zásadě pro toto umístění.

Pokud je v novém umístění přiřazena stejná zásada, klient zachová nastavení intervalu kontroly integrity hostitele. Klient
spustí novou kontrolu integrity hostitele, pouze pokud to bude vyžadovat nastavení zásady.

Konfigurace nastavení četnosti kontrol integrity hostitele
1. V konzoli otevřete stránku Zásady integrity hostitele a klepněte na volbu Rozšířená nastavení.

2. Na stránce Rozšířená nastavení nastavte v nabídce Možnosti kontroly integrity hostitele četnost kontrol integrity
hostitele.

3. Klikněte na tlačítko OK.

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

Povolení schválení kontroly integrity hostitele, i když požadavek není splněn

Povolení schválení kontroly integrity hostitele, i když požadavek není splněn
Uživatelé mohou potřebovat pokračovat v práci i v případě, že jejich počítače neuspějí v kontrole integrity hostitele.
Můžete povolit průchod kontrolou integrity hostitele, i když konkrétní požadavek selže. Klient zaprotokoluje výsledky, ale
ignoruje je.

Toto nastavení můžete použít pro konkrétní požadavek. Chcete-li toto nastavení použít na všechny požadavky, povolte
toto nastavení u každého požadavku zvlášť. Ve výchozí konfiguraci je toto nastavení zakázáno.

Povolení kontroly integrity hostitele, i když požadavek selže
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.

2. Přidejte předdefinovaný požadavek nebo vlastní požadavek a poté klepněte na tlačítko OK.

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

3. V dialogovém okně pro požadavek zaškrtněte políčko Povolit schválení kontroly integrity hostitele, i když tento
požadavek není splněn a pak klikněte na tlačítko OK.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace oznámení pro kontroly integrity hostitele
Když na klientovi běží kontrola integrity hostitele, můžete nakonfigurovat oznámení, která se mají zobrazit, když dojde k
těmto podmínkám:

• kontrola integrity hostitele selhala,
• kontrola integrity hostitele byla úspěšná po předchozím selhání.

Výsledky kontroly integrity hostitele se zobrazí v protokolu zabezpečení klienta. Nahrají se do protokolu souladu na
stránce Monitory serveru pro správu.

Protokol zabezpečení klienta obsahuje několik podoken. Pokud vyberete typ události kontroly integrity hostitele, bude
levé spodní podokno uvádět, jestli jednotlivé požadavky byly či nebyly splněny. Pravé spodní podokno uvádí seznam
podmínek požadavku. Klienta můžete nakonfigurovat, aby potlačoval informace v pravém spodním podokně. I když tyto
informace mohou být potřeba při řešení potíží, můžete chtít, aby se uživatelům tyto informace nezobrazovaly. Například
můžete napsat vlastní požadavek, který určuje hodnotu registru nebo název souboru. Podrobnosti se stále zaznamenávají
v protokolu zabezpečení.
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Můžete také povolit oznámení, které dá uživatelům na výběr, jestli stáhnout software okamžitě nebo nápravu odložit.

Povolení odložení nebo zrušení nápravy integrity hostitele uživatelem

Konfigurace oznámení pro kontroly integrity hostitele
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.

2. Na stránce Zásady integrity hostitele klikněte na tlačítko Pokročilá nastavení.

3. Na stránce Rozšířená nastavení v části Oznámení zobrazíte podrobné informace požadavku označením položky
Zobrazit podrobné protokolování integrity hostitele.

Pravé spodní podokno protokolu zabezpečení klienta zobrazuje úplné informace o požadavku integrity hostitele.

4. Vyberte některou z následujících možností:

• Zobrazit upozornění, selže-li kontrola integrity hostitele.
• Zobrazit oznámení při úspěšném provedení kontroly integrity hostitele po předchozím neúspěchu.

5. Chcete-li přidat vlastní zprávu, klepněte na tlačítko Nastavit dodatečný text, a zadejte až 512 znaků dalšího textu a
klepněte na tlačítko OK.

6. Po dokončení konfigurace této zásady klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření zásady karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele
Zásady karantény lze použít pro klientské počítače, u kterých kontrola integrity hostitele neproběhne úspěšně, které se
pokusí o nápravu a jejichž náprava se znovu nezdaří. Když se klientskému počítači nezdaří náprava, automaticky přepne
do umístění karantény, kde pro počítač platí zásady karantény. Zásady karantény můžete použít k přísnějším omezením
neúspěšných počítačů. Pro zásady karantény můžete použít jakýkoli typ zásad ochrany. Například můžete použít zásady
brány firewall karantény, které zablokují přístup počítače k internetu.

Když je klientský počítač v umístění karantény, můžete nakonfigurovat kontrolu integrity hostitele tak, aby se i nadále
spouštěla a prováděla nápravu počítače. Nápravu počítače můžete provést také ručně.

Vytvoření zásady karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele
1. V konzole klikněte na stránku Klienti a vyberte kartu Zásady.

2. Na kartě Zásady vedle pole Zásada karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele klikněte na možnost
Přidat zásadu.

3. V dialogovém okně Přidat zásadu karantény vyberte typ zásady a klikněte na tlačítko Další.

4. Vyberte, zda použít stávající zásadu, vytvořit novou zásadu nebo importovat soubor zásad, a klikněte na tlačítko
Další.

5. Proveďte jednu z následujících úloh:

• V dialogovém okně Přidat zásadu vyberte zásadu a klepněte na OK.
• V dialogovém okně Typ zásady nakonfigurujte zásadu a klepněte na tlačítko OK.
• V dialogovém okně Importovat zásadu najděte soubor DAT a klikněte na možnost Importovat.

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

Požadavky na integritu hostitele

Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer
Ověřování peer-to-peer můžete použít k povolení vzdálenému klientskému počítači (klient) připojovat se k jinému
klientskému počítači (ověřovatel) v rámci stejné podnikové sítě. Ověřovatel dočasně blokuje příchozí provoz TCP a UDP
ze vzdáleného počítače, dokud u vzdáleného počítače neuspěje kontrola integrity hostitele. Tuto techniku vynucení lze
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použít, když je vzdálený počítač fyzicky vzdálený. Tato technika využívá pokročilé funkce brány Symantec Endpoint
Protection Firewall, čímž vylepšuje přístup ke sdíleným souborům.

Kontrola integrity hostitele ověřuje následující vlastnosti vzdáleného počítače:

• Ve vzdáleném počítači je nainstalována aplikace Symantec Endpoint Protection.
• Vzdálený počítač prošel kontrolou integrity hostitele.

Pokud u vzdáleného počítače kontrola integrity hostitele proběhne úspěšně, ověřovatel povolí příchozí připojení ze
vzdáleného počítače.

Pokud u vzdáleného počítače selže kontrola integrity hostitele, ověřovatel bude vzdálený počítač blokovat. Můžete
určit, jak dlouho bude vzdálený počítač blokován předtím, než se může pokusit znovu připojit k ověřovateli. Můžete také
určit vzdálené počítače, které budou vždy povoleny, i v případě, že u nich neuspěje kontrola integrity hostitele. Pokud
nepovolíte zásadu integrity hostitele pro vzdálený počítač, uspěje vzdálený počítač v kontrole integrity hostitele.

Informace o ověřování peer-to-peer se zobrazí v protokolu provozu ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele.

NOTE

Ověřování peer-to-peer funguje v prostředí se serverovým řízením a smíšeným řízením, nikoli v případě
klientského řízení.

Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer
1. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.

2. Na stránce Zásady brány firewall klikněte na položku Nastavení ověřování Peer-to-Peer.

3. Na stránce Nastavení ověřování Peer-to-Peer označte možnost Povolit ověřování peer-to-peer.

4. Nakonfigurujte všechny hodnoty uvedené na této stránce.

Pokud chcete získat další informace o těchto možnostech, klikněte na možnost Nápověda.

5. Chcete-li povolit vzdáleným počítačům připojení ke klientskému počítači bez nutnosti ověření, označte možnost
Vyloučit hostitele z ověřování a klepněte na položku Vyloučení hostitelé.

Klientský počítač povoluje provoz do počítačů, které jsou uvedeny v seznamu hostitelů.

6. V dialogu Vyloučení hostitelé kliknutím na tlačítko Přidat přidejte vzdálené počítače, u kterých není vyžadováno
ověření.

7. V dialogu Hostitel definujte hostitele pomocí adresy IP, rozsahu adres IP nebo podsítě a klikněte na tlačítko OK.

8. V dialogovém okně Vyloučení hostitelé klikněte na tlačítko OK.

9. Klikněte na tlačítko OK.

10. Pokud jste k tomu vyzváni, přiřaďte zásadu ke skupině.

Vytvoření zásady brány firewall

Nastavení integrity hostitele

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Přidání vlastního požadavku ze šablony
Místo psaní vlastních požadavků úplně od základů můžete přidat běžné vlastní požadavky vytvořené společností
Symantec. Funkce LiveUpdate slouží ke stažení obsahu integrity hostitele do serveru pro správu. Obsah integrity hostitele
zahrnuje šablony. Následně můžete přidat vlastní požadavky ze šablon do zásad integrity hostitele.

Chcete-li získat nejnovější šablony integrity hostitele, je třeba nakonfigurovat zásady obsahu funkce LiveUpdate ke
stažení obsahu integrity hostitele.
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Pokud importujete požadavek opakovaně a požadavek s tímto názvem již existuje, nedojde k přepsání stávajícího
požadavku importovaným požadavkem. Namísto toho se importovaný požadavek v tabulce Požadavky zobrazí s číslem
2 u svého názvu.

Přidání vlastního požadavku ze šablony
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.

2. Na straně Zásady integrity hostitele klikněte na Požadavky > Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání požadavku klikněte na rozevírací seznam Vybrat požadavek, vyberte předdefinovaný
požadavek a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost Mac pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac
nainstalovaného klienta  On Demand.

4. V dialogu Aktualizace integrity hostitele online rozbalte položku Šablony a vyberte kategorii šablony.

5. Klikněte na možnost Přidat u všech šablon, které chcete přidat.

6. Klikněte na tlačítko Importovat.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Požadavky na integritu hostitele

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

Vytvoření skriptu vlastního požadavku
Vlastní požadavky poskytují více flexibility než předdefinované požadavky. Například můžete přidat aplikaci, která není
zahrnuta v předdefinovaných seznamech aplikací.

Pro vytvoření vlastního požadavku přidejte do skriptu jednu nebo více funkcí nebo příkazy IF.. THEN. Při spuštění skriptu
kontrola integrity hostitele vyhodnotí podmínku obsaženou pod uzlem IF. V závislosti na podmínce se provede akce
obsažená pod uzlem THEN. Bude vrácen výsledek (úspěch nebo selhání).

Když pro kontrolu přidáte mnoho různých podmínek do jednoho skriptu, toto nastavení platí pro celý skript vlastního
požadavku. Tato volba může ovlivnit, zda budete chtít vytvořit několik menších vlastních požadavků nebo jeden větší,
který bude obsahovat více kroků.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.

2. Na straně Zásady integrity hostitele klikněte na Požadavky > Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání požadavku klikněte na rozevírací seznam Vybrat požadavek, vyberte předdefinovaný
požadavek a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost Mac pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac
nainstalovaného klienta  On Demand.

4. V dialogu Vlastní požadavek zadejte název požadavku.

Název požadavku se zobrazí v klientském počítači. Tato položka informuje uživatele o tom, zda byl požadavek splněn,
případně vyzve uživatele ke stažení softwaru.
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5. Chcete-li přidat podmínku v části Skript vlastního požadavku, klikněte na tlačítko Přidat a potom zvolte položku
IF..THEN.

NOTE

Pokud nejprve přidáte funkci nebo příkaz IF..THEN, aniž byste vyplnili pole, zobrazí se chyba. Pokud
nechcete přidat příkaz, klepněte na příkaz pravým tlačítkem myši a klepněte na volbu Odstranit.

6. Označte prázdnou podmínku v uzlu IF a v pravém podokně vyberte podmínku.

Kontrola integrity hostitele zjistí stav klientského počítače.

7. Pod rozevíracím seznamem Vyberte podmínku zadejte doplňující údaje vyžadované touto podmínkou.

8. V části Skript vlastního požadavku klikněte na možnost THEN a potom na tlačítko Přidat.

Příkaz THEN obsahuje akci, která se provede, pokud bude podmínka pravdivá.

9. Klepněte na některou z následujících možností:

• IF..THEN
Vnořený příkaz ￼IF..THEN lze použít k určení podmínek, které mají být ověřeny, a akce prováděné v případě, kdy
je podmínka vyhodnocena jako pravdivá.

• Funkce
Funkce slouží k definování akce nápravy, jako je stažení souboru.

• Návratová hodnota
Příkaz return použijte k určení úspěchu nebo selhání ve výsledku vyhodnocení podmínky. Každý vlastní požadavek
musí být ukončen příkazem return (úspěch nebo selhání).

• Komentář (volitelné)
Komentář použijte k vysvětlení funkce podmínek, funkcí nebo příkazů, které přidáváte.

10. V pravém podokně určete kritéria, která jste přidali.

Chcete-li získat více informací o těchto možnostech, klikněte na tlačítko Nápověda.

11. Chcete-li přidat více vnořených příkazů, podmínek nebo funkcí, v části Skript vlastního požadavku, klikněte pravým
tlačítkem na uzel a potom na tlačítko Přidat.

12. Podle potřeby opakujte kroky 9 až 11.

13. Chcete-li povolit uspění kontroly integrity hostitele bez ohledu na výsledek vyhodnocení, označte možnost Povolit
průchod kontrolou integrity hostitele, i když tento požadavek není splněn.

14. Klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření testovací zásady integrity hostitele s vlastním skriptem

Přidávání předdefinovaných požadavků do zásad integrity hostitele

Podmínky registru
Můžete určit, která nastavení registru systému Windows budou kontrolována jako součást příkazu IF..THEN
vlastního požadavku. Můžete také určit způsoby změny hodnot registru. Podporována jsou pouze nastavení registru
HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, a HKEY_CURRENT_CONFIG.

Při určování klíčů registru mějte na paměti následující informace:
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• Název klíče může mít nejvíce 255 znaků.
• Pokud má klíč registru na konci zpětné lomítko (\), je interpretován jako klíč registru. Příklad: HKEY_LOCAL_MACHINE

\SOFTWARE\

• Nemá-li klíč registru na konci zpětné lomítko (\), pak je interpretován jako název registru. Příklad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

Při určování hodnot registru mějte na paměti následující informace:

• Název hodnoty může mít nejvíce 255 znaků.
• Můžete kontrolovat hodnoty jako DWORD (decimální), binární (hexadecimální) nebo řetězec.
• U hodnot DWORD můžete kontrolovat, zda je hodnota menší, rovná se, nerovná se nebo větší než určená hodnota.
• U řetězcových hodnot můžete kontrolovat, zda se data hodnoty rovnají nebo obsahují určitý řetězec. Pokud chcete,

aby porovnání řetězců rozlišovalo velká a malá písmena, zaškrtněte políčko Rozlišovat malá/velká písmena.
• U binárních hodnot můžete kontrolovat, zda se data hodnoty rovnají nebo obsahují určitou část binárních dat. Data

jsou zastoupena hexadecimálními bajty. Zadáte-li obsah hodnoty, můžete zadat také posunutí těchto dat. Ponecháte-li
pole posunutí prázdné, vyhledá hodnotu daných binárních dat. Povolené hodnoty pro pole hexadecimálních úprav jsou
0 až 9 a a až f.

Následují příklady hodnot registru:

DWORD 12345 (desítkově)
Binární soubor 31 AF BF 69 74 A3 69 (hexadecimálně)
Řetězec ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

Napsání vlastního požadavku ke spuštění skriptu na klientovi
Ve vlastním požadavku integrity hostitele můžete zadat funkci, která přikáže klientu spustit skript. Můžete použít
skriptovací jazyk, například JScript nebo VBScript, který můžete spustit pomocí nástroje Microsoft Windows Script Host.

Napsání vlastního požadavku ke spuštění skriptu na klientovi
1. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.

2. Na straně Zásady integrity hostitele klikněte na Požadavky > Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání požadavku klikněte na rozevírací seznam Vybrat požadavek, vyberte předdefinovaný
požadavek a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost Mac pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac
nainstalovaného klienta  On Demand.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

4. V dialogovém okně Vlastní požadavek v části Skript vlastního požadavku zvolte uzel, ve kterém chcete přidat
funkci.

5. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Funkce.

6. Klikněte na tlačítko Nástroj: Spuštění skriptu.

7. Zadejte název souboru skriptu, například myscript.js.

8. Zadejte obsah skriptu.

9. V textovém poli Provést příkaz zadejte příkaz, který bude použit k provedení skriptu.

Pomocí výrazu %F určete název souboru skriptu. Skript je spuštěn v systémovém kontextu.
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10. Zadáním doby vyhrazené pro dokončení příkazu Spustit vyberte z následujících možností:

• Nečekat
Akce se vrátí jako platná, pokud je spuštění úspěšné, ale nečeká na jeho dokončení.

• Čekat na skončení spuštěného programu
• Zadejte maximální dobu

Zadejte dobu v sekundách. Pokud nebude příkaz Spustit dokončen v daném časovém limitu, spuštění souboru
bude ukončeno.

11. Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit dočasný soubor, když je provedení dokončeno nebo ukončeno,
pokud již tuto funkci nepotřebujete.

Tato možnost je zakázána a nedostupná, pokud je zvolena možnost Nečekat.

12. Podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nové okno procesu, pokud již nechcete, aby bylo zobrazeno okno,
které uvádí požadavek spouštějící skript.

Vytvoření vlastního požadavku na nastavení časového razítka souboru
Ve vlastním požadavku integrity hostitele můžete určit funkci Nastavit časové razítko, která uloží aktuální datum a čas
vytvořením nastavení registru systému Windows. Poté můžete použít podmínku Kontrola časového razítka, aby jste
zjistili, zda od vytvoření časového razítka uběhla určená doba.

Pokud je například kontrola integrity hostitele spuštěna každé 2 minuty, můžete určit akce, které budou spuštěny za delší
časové období (např. den). V takovém případě je uložená časová hodnota odebrána. Skript pro spuštění můžete nastavit
následovně:

• Když klient obdrží nový profil
• Když uživatel ručně spustí kontrolu integrity hostitele

1. Chcete-li napsat vlastní požadavek na nastavení časového razítka souboru, otevřete v konzoli zásady integrity
hostitele.

2. Na straně Zásady integrity hostitele klikněte na Požadavky > Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání požadavku klikněte na rozevírací seznam Vybrat požadavek, vyberte předdefinovaný
požadavek a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost Mac pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac
nainstalovaného klienta  On Demand.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

4. V dialogovém okně Vlastní požadavek v části Skript vlastního požadavku zvolte uzel, ve kterém chcete přidat
funkci.

5. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Funkce.

6. Klepněte na tlačítko Nástroj: Nastavit časové razítko.

7. Pro nastavení registru, který ukládá informace o datu a čase, zadejte název s maximálně 255 znaky.

Například zadejte Datum a čas poslední aktualizace souboru:

8. Chcete-li porovnat aktuální čas s uloženou hodnotou času, napište vlastní skript s požadavkem.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku
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9. V dialogovém okně Vlastní požadavek v části Skript vlastního požadavku zvolte uzel, ve kterém chcete přidat
podmínku.

10. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko IF..THEN.

11. Klepněte na tlačítko Nástroj: Kontrola časového razítka.

12. Zadejte název zadaný pro nastavení registru uloženého času.

13. Zadejte dobu v minutách, hodinách, dnech nebo týdnech.

Po uplynutí určené doby nebo je-li hodnota nastavení registru prázdná, funkce Nastavit časové razítko vrátí hodnotu
Pravda.

Zápis vlastního požadavku pro zvýšení hodnoty registru DWORD
V rámci vlastních požadavků je možné zvýšit hodnotu registru systému Windows DWORD. Pokud již klíč neexistuje,
funkce Zvýšit hodnotu registru DWORD ho umožňuje vytvořit.

Zápis vlastního požadavku pro zvýšení hodnoty registru DWORD
1. V konzole přidejte zásadu integrity hostitele s vlastním skriptem požadavku.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

2. V dialogovém okně Vlastní požadavek v části Skript vlastního požadavku zvolte uzel, ve kterém chcete přidat
funkci.

3. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Funkce.

4. Klepněte na možnost Registr: Zvýšit hodnotu registru DWORD.

5. Do pole Klíč registru zadejte ověřovaný klíč registru.

6. Do pole Název hodnoty zadejte ověřovaný název hodnoty.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření testovací zásady integrity hostitele s vlastním skriptem
Zásada, kterou vytvoříte pro tento test, je určena pouze k demonstračním účelům. Zásada zjišťuje přítomnost operačního
systému a po zjištění generuje neúspěšnou událost. Normálně byste mohli generovat neúspěšné události.

Proveďte následující úlohy:

• Přidejte zásadu integrity hostitele se skriptem vlastního požadavku, který zkontroluje operační systém na klientském
počítači.
Vytvoření testovací zásady integrity hostitele s vlastním skriptem

• Vytvořenou zásadu integrity hostitele otestujte.
Otestování zásady integrity hostitele na klientském počítači

1. Chcete-li vytvořit testovací zásadu integrity hostitele s vlastním skriptem požadavků, otevřete v konzoli zásadu
integrity hostitele.

2. Na straně Zásady integrity hostitele klikněte na Požadavky > Přidat.

3. V dialogovém okně Přidání požadavku klikněte na rozevírací seznam Vybrat požadavek, vyberte předdefinovaný
požadavek a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost Mac pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac
nainstalovaného klienta  On Demand.
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4. Do pole Název zadejte název vlastního požadavku.

5. V dialogovém okně Vlastní požadavek v rámci Skript vlastního požadavku klikněte pravým tlačítkem myši na Vložit
příkazy níže a pak klikněte na Přidat > IF..THEN.

6. V panelu po pravé straně, v rozbalovacím seznamu Vybrat podmínku klikněte na Nástroj: Operační systém je.

7. V části Operační systém vyberte jeden nebo více operačních systémů, které běží na klientském počítači a které
můžete otestovat.

8. V části Skript vlastního požadavku klikněte pravým tlačítkem na možnost THEN //Níže vložit příkazy a potom
klikněte na možnost Přidat > Funkce > Nástroj: Zobrazit dialogové okno zprávy.

9. V poli Titulek okna se zprávou zadejte název, který se zobrazí v titulku zprávy.

10. V poli Text okna se zprávou zadejte text, který má zpráva zobrazit.

11. V levém podokně v části Skript vlastního požadavku klikněte na možnost Úspěch.

12. V pravém podokně v části Jako výsledek požadavku hlásit vyberte možnost Selhání a klikněte na tlačítko OK.

13. Klikněte na tlačítko OK.

14. V dialogovém okně Zásady integrity hostitele klikněte na Přiřadit zásadu.

15. V dialogovém okně Přiřadit zásadu integrity hostitele vyberte skupiny, kterým chcete zásadu přiřadit a klikněte na
Přiřadit.

V dialogovém okně Přiřadit zásadu integrity hostitele klikněte na Ano a přiřaďte změny zásady integrity hostitele.

NOTE

Jednu zásadu integrity hostitele lze přiřadit více skupinám a jedna skupina může mít jen jednu zásadu
integrity hostitele. Stávající zásady lze nahradit jinými zásadami.

16. Chcete-li otestovat zásadu integrity hostitele na klientském počítači, klikněte v konzoli na možnost Klienti > Klienti.

17. V části Klienti klepněte na a zvýrazněte skupinu obsahující klientské počítače, pro které jste zásadu integrity hostitele
použili.

18. V části Úlohy klikněte na možnost Spustit příkaz na skupinu > Aktualizovat obsah a klikněte na tlačítko OK.

19. Přihlaste se na počítač, na kterém je spuštěný klient a přečtěte si zprávu, která se zobrazí.

Vzhledem k tomu, že pravidlo spustilo neúspěšný test, okno se zprávou se zobrazí. Po skončení testování testovací
zásadu zakažte nebo smažte.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

Zápis vlastního požadavku pro zvýšení hodnoty registru DWORD

Vytvoření vlastního požadavku na spuštění skriptu v klientovi

Sledování ochrany koncového bodu
Aplikace Symantec Endpoint Protection shromažďuje informace o událostech zabezpečení v dané síti. K prohlížení těchto
událostí můžete použít protokol a zprávy. Oznámení vás informují o událostech, ke kterým došlo.

Hlášení a protokoly můžete použít k určení odpovědí na následující otázky:

• Kolik počítačů je nakažených?
• Kolik počítačů potřebuje prověření?
• Jaká rizika byla zjištěna v síti?
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Table 145: Úlohy pro sledování ochrany počítačů

Úloha Popis

Prohlídka stavu
zabezpečení sítě

Následující seznam popisuje některé úlohy, pomocí kterých je možné sledovat stav zabezpečení
klientských počítačů.
• Zobrazte počet klientů, kteří se nenainstalovali.

Spouštění hlášení týkajícího se stavu zavedení klientů
• Zobrazení počtu počítačů, které jsou offline,

Hledání počítačů offline
• Zjištění počtu detekovaných virů a jiných bezpečnostních rizik a podrobností o každém viru a

bezpečnostním riziku.
Zobrazení rizik

• Zjištění počtu nechráněných počítačů v síti a zobrazení podrobností o každém z těchto počítačů.
Zobrazení ochrany systému

• Zobrazení počtu počítačů s aktuálními definicemi virů a spywaru.
Zobrazení ochrany systému

• Zobrazení provozního stavu klientů v reálném čase.
Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů

• Prohlídka procesů, které v síti probíhají.
Používání sledování výsledků zjištění funkce SONAR k určení falešných poplachů

• Určení, které počítače jsou přiděleny kterým skupinám.
• Zobrazení seznamu verzí softwaru Symantec Endpoint Protection, které jsou nainstalovány v klientech a na

serverech Symantec Endpoint Protection Manager ve vaší síti.
Vytvoření seznamu verzí aplikace Symantec Endpoint Protection nainstalovaných v síti

• Zobrazení licenčních informací na klientských počítačích, tzn. počet platných instalací, překročených
instalací, vypršených instalací a datum konce platnosti.
Kontrola stavu licence v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Zobrazení denního nebo týdenního hlášení o stavu
Domovská stránka

Určení klientských
počítačů, které
vyžadují ochranu

Chcete-li zjistit, jaké počítače vyžadují další ochranu, můžete provést následující úlohy:
• Zobrazení počtu počítačů, na kterých je aplikace Symantec Endpoint Protection zakázána,

Zobrazení ochrany systému
• Zobrazení počtu počítačů s neaktuálními definicemi virů a spywaru.

Zobrazení ochrany systému
• Nalezení počítačů, na kterých v nedávné době neproběhlo prověření.

Vyhledání neprověřených počítačů
• Zobrazení cílů a zdrojů útoků.

Zobrazení cílů a zdrojů útoku
• Zobrazit protokoly událostí.

Prohlížení protokolů

Ochrana klientských
počítačů

Klientské počítače lze chránit pomocí spouštění příkazů z konzoly.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole
Na klientských počítačích je možné například eliminovat bezpečnostní rizika.
Kontrola akcí prověřování a opakované prověření označených počítačů

Konfigurace
oznámení
upozorňujících
na bezpečnostní
události

Můžete vytvořit a nakonfigurovat spuštění oznámení při výskytu určitých událostí souvisejících s bezpečností.
Můžete například nastavit oznámení, které bude odesláno při pokusu o narušení v klientském počítači.
Nastavení oznámení správce
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Úloha Popis

Vytvoření vlastních
rychlých hlášení
a naplánovaných
hlášení pro průběžné
sledování

Můžete vytvořit a generovat vlastní rychlá hlášení a naplánovat pravidelné spouštění rychlých hlášení s
informacemi, které chcete znát.
Generování a přizpůsobení rychlých zpráv
Jak spouštět naplánovaná hlášení
Ukládání vlastních hlášení
Konfigurace předvoleb hlášení

Minimalizace
množství prostoru,
které klientské
protokoly zabírají

Z bezpečnostních důvodů může být potřeba záznamy protokolu uchovávat delší dobu. Existuje-li ovšem velký
počet klientů, pravděpodobně existuje i velký objem dat klientských protokolů.
Pokud serveru pro správu dochází místo, může být potřeba snížit velikosti protokolů a dobu, po kterou
databáze protokoly uchovávají.
Objem protokolovaných dat je možné snížit provedením následujících úkonů:
• Načítejte na server pouze některé klientské protokoly a změňte frekvenci, se kterou se klientské protokoly

načítají.
Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu

• Určete, kolik položek protokolu na klientském počítači může zůstat v databázi a jak dlouho.
Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

• Filtrováním méně důležitých událostí rizik a systému lze snížit množství dat předávaných na server.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem Windows

• Snižte počet klientů, které spravují jednotlivé servery pro správu.
• Snižte frekvenci prezenčního signálu, která řídí četnost odesílání klientských protokolů na server,

Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull
• Snižte velikost místa v adresáři, kam jsou data protokolů ukládána před vložením do databáze.

Informace o zvětšování místa na disku serveru pro data protokolů klientů

Export dat protokolu
do centrálního
umístění

Export dat protokolu je užitečný, pokud chcete soustředit všechny protokoly z celé sítě do jednoho umístění.
Také se hodí, pokud chcete použít aplikace třetích stran, jako třeba tabulkový editor, k organizaci dat nebo
manipulaci s daty. Může být také žádoucí exportovat data z protokolů před odstraněním záznamů protokolů.
Data z některých protokolů můžete exportovat do textového souboru s položkami oddělenými čárkou. Data z
jiných protokolů můžete exportovat do textového souboru s položkami oddělenými tabulátorem, který se nazývá
soubor výpisu, nebo na server syslog. 
Export dat protokolu do textového souboru
Export dat na server syslog
Zobrazení protokolů z ostatních umístění

Řešení potíží se
zprávami a protokoly

Některé potíže s hlášeními můžete vyřešit.
Řešení potíží se zprávami

NOTE

Aplikace Symantec Endpoint Protection stahuje události, které se zobrazují v hlášeních, z protokolů událostí na
vašich serverech pro správu. Tyto protokoly událostí obsahují časová razítka podle časových zón klientských
počítačů. Když server pro správu události přijme, převede jejich časová razítka pro účely vložení do databáze
na čas GMT (Greenwich Mean Time). Při vytváření hlášení zobrazuje software pro odesílání zpráv informace o
událostech v místním čase počítače, v němž zprávy zobrazujete.

Vyhledání neprověřených počítačů
Můžete vytvořit seznam počítačů, které potřebují prověřit.

Sledování ochrany koncového bodu

Vyhledávání neprověřených počítačů
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1. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

2. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Vyberte možnost Prověřit.
Vybraná zpráva Zvolte možnost Neprověřené počítače.

3. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

Hledání počítačů offline
Můžete vytvořit seznam počítačů, které jsou offline.

Klient může být offline z různých důvodů. Můžete vyhledat počítače, které jsou offline, a provést nápravu potíží různými
způsoby.

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

1. Pokud chcete najít offline počítače, klikněte v konzoli na možnost Domů.

2. Na Domovské stránce v podokně Stav koncového bodu klepněte na odkaz, který představuje počet počítačů
offline.

3. Více informací o počítačích offline získáte po klepnutí na odkaz Zobrazit podrobnosti.

4. Pokud chcete zobrazit offline klientské počítače v protokolu Stav počítače, klikněte v konzoli na možnost Monitory.

5. Na kartě Protokoly ve výběrovém seznamu Typ protokolu klepněte na položku Stav počítače.

6. Klikněte na položku Další nastavení.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

7. V seznamu Stav online klepněte na tlačítko Offline.

8. Klikněte na položku Zobrazit protokol.

Ve výchozí konfiguraci je uveden seznam počítačů, které byly offline po dobu posledních 24 hodin. Seznam obsahuje
u každého počítače název, adresu IP a dobu posledního přihlášení k serveru. Časový rozsah můžete upravit a
zobrazit počítače, které byly offline po vámi zvolenou dobu.

Vytvoření seznamu verzí aplikace Symantec Endpoint Protection
nainstalovaných v síti
V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete rychle vygenerovat zprávu, která obsahuje seznam verzí
aplikace Symantec Endpoint Protection nainstalovaných v síti. Tento seznam může být velice užitečný v případě, že
budete chtít software aktualizovat nebo přenést z předchozí verze aplikace Symantec Endpoint Protection. Seznam
zahrnuje místní a vzdálené počítače.

Zprávu můžete uložit jako archiv webové stránky ve formátu MHTML.
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Tisk a uložení kopie hlášení

1. Pokud chcete vygenerovat zprávu, která uvádí verze aplikace Symantec Endpoint Protection, klikněte v konzoli na
možnost Zprávy.

2. V nabídce Typ zprávy vyberte možnost Stav počítače.

3. V nabídce Vybrat hlášení vyberte možnost Verze produktu Symantec Endpoint Protection.

4. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

5. Pokud chcete vygenerovat podrobný seznam klientských počítačů, včetně verze aplikace Symantec Endpoint
Protection, klikněte na možnost Monitory a poté klikněte na kartu Protokoly.

6. V nabídce Typ protokolu vyberte možnost Stav počítače.

7. V případě potřeby nastavte Rozsah času a pak klikněte na položku Zobrazit protokol.

8. Posouváním vyhledejte sloupec Verze. Kliknutím na záhlaví proveďte třídění podle čísla verze.

Kliknutím na položku Zobrazit použité filtry nastavíte filtry protokolu. Kliknutím na možnost Exportovat provedete
export seznamu. Kliknutím na počítač klienta a pak kliknutím na tlačítko Podrobnosti zobrazíte podrobnosti.

Prohlížení protokolů

Výběr metody upgradu klientského softwaru

Zdroje k upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection

Spouštění hlášení týkajícího se stavu zavedení klientů
Můžete spustit několik hlášení týkajících se stavu zavedení klientů. Například vidíte, kolik klientů bylo úspěšně nebo
neúspěšně nainstalováno. Rovněž vidíte, jaké technologie ochrany jsou nainstalovány na jednotlivých klientech či
informace o systému klientských počítačů.

Sledování ochrany koncového bodu

Zobrazení stavu zavedených klientů
1. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

2. Na kartě Rychlá hlášení klikněte na typ hlášení Stav počítače a poté klikněte na jedno z následujících hlášení:

• Stav zavedení klientů lze zobrazit kliknutím na položku Hlášení o zavedení.
• Stav ochrany klientů lze zobrazit kliknutím na položku Podrobnosti klientského soupisu.

3. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

Zobrazení rizik
Můžete získávat informace o rizicích ve vaší síti.

Sledování ochrany koncového bodu

1. Pokud chcete zobrazit infikované nebo ohrožené počítače, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

2. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Riziko
Vybraná zpráva Infikované a ohrožené počítače
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3. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

4. Chcete-li lépe rozumět výhodám a rizikům nepovolení určitých funkcí, spustťe zprávu Distribuce rizik podle
technologie ochrany. V této zprávě jsou uvedeny tyto informace:

• Zjišťování virů a spyware na základě signatury
• Zjišťování funkcí SONAR
• Zjištění Download Insight
• Prevence narušení a zjištění ochrany prohlížeče

Pokud chcete zobrazit rizika zjištěná podle typu technologie ochrany, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

5. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Riziko
Vybraná zpráva Distribuce rizik podle technologie ochrany

6. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

7. Pokud chcete zobrazit nově zjištěná rizika, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

8. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Riziko
Vybraná zpráva Nová rizika zjištěná v síti

9. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

10. Pokud chcete zobrazit komplexní zprávu o rizicích, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

11. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Riziko
Vybrat hlášení Komplexní zpráva o rizicích

12. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

Zobrazení cílů a zdrojů útoku
Cíle a zdroje útoku lze zobrazit.

Sledování ochrany koncového bodu

1. Pokud chcete zobrazit hlavní cíle, které byly napadeny, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

2. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Zvolte možnost Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele.
Vybrat hlášení Zvolte možnost Hlavní cíle útoku.

3. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

4. Pokud chcete zobrazit hlavní zdroje útoků, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

5. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Zvolte možnost Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele.
Vybrat hlášení Zvolte možnost Hlavní zdroje útoku.
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6. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

7. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

8. Na kartě Rychlé zprávy zadejte následující informace:

Typ hlášení Zvolte možnost Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele.
Vybrat hlášení Zvolte možnost Celá zpráva.
Volba Nastavit Volitelně můžete vybrat zprávy, které budou obsaženy v celé zprávě.

9. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

Zobrazené denního nebo týdenního hlášení o stavu
Denní hlášení stavu poskytuje následující informace:

• počet zjištění virů u akcí vyčištění, podezření, zablokování, umístění do karantény, odstranění, nové infikování a stálé
infikování.

• časová osa distribuce definic virů,
• deset hlavních rizik a nakažení.

Týdenní hlášení stavu poskytuje následující informace:

• Stav počítače
• zjištění virů,
• snímek stavu ochrany,
• časová osa distribuce definic virů,
• distribuce rizik podle dnů,
• deset hlavních rizik a nakažení.

Sledování ochrany koncového bodu

Zobrazení denního hlášení stavu
1. V konzole klikněte na možnost Domů.

2. Na Domovské stránce v podokně Oblíbená hlášení klikněte na možnost Symantec Endpoint Protection – denní
stav nebo Symantec Endpoint Protection – týdenní stav.

Zobrazení ochrany systému
Ochrana systému se skládá z těchto informací:

• počet počítačů s aktuálními definicemi virů,
• počet počítačů s neaktuálními definicemi virů,
• počet počítačů, které jsou offline,
• počet počítačů, které jsou zakázané.

Sledování ochrany koncového bodu

Zobrazení ochrany systému
1. V konzole klikněte na možnost Domů.

Ochrana systému je zobrazena v podokně Stav koncového bodu.
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2. V podokně Stav koncového bodu zobrazíte více informací o ochraně systému klepnutím na možnost Zobrazit
podrobnosti.

Konfigurace předvoleb hlášení
Konfigurovat můžete následující předvolby hlášení:

• Možnosti zobrazení stránek Domovská stránka a Monitory
• Limity Stavu zabezpečení
• Možnosti zobrazení používané pro protokoly, hlášení a také odesílání starších souborů protokolu

Vámi nastavené limity stavu zabezpečení určují, kdy je stav zabezpečení ve zprávě na domovské stránce aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager považován za špatný. Limity jsou vyjádřeny v procentech a ukazují, kdy je
určeno, že se síť neshoduje s vašimi zásadami zabezpečení.

Můžete například nastavit procento počítačů se zastaralými virovými definicemi, po jehož dosažení bude vyhlášen stav
špatného zabezpečení. Můžete také nastavit, jak staré musí definice být, aby byly označeny za zastaralé. Aplikace
Symantec Endpoint Protection při zjišťování aktuálnosti signatur či definic postupuje následujícím způsobem. Výchozím
bodem je datum nejaktuálnějších definic virů a signatur IPS dostupných na serveru pro správu, na němž je konzole
spuštěna.

Klepnutím na tlačítko Nápověda na každé z karet dialogového okna Předvolby můžete zobrazit informace o
nastavitelných možnostech předvoleb.

Konfigurace předvoleb hlášení
1. Na konzole na domovské stránce klepněte na možnost Předvolby.

2. Klepněte na jednu z následujících karet podle toho, jaký typ předvoleb chcete nastavovat:

• Domovská stránka a Monitory
Předvolby: Stránka Domovská stránka a monitory

• Stav zabezpečení
Předvolby: Stav zabezpečení

• Protokoly a hlášení
Předvolby: Protokoly a hlášení

3. Nastavte hodnoty možností, které chcete změnit.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Přihlašování k zasílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče
K domovské stránce, stránce Monitory a stránce Zprávy můžete přistupovat pomocí samostatného webového
prohlížeče, který je připojen k serveru pro správu. Při použití samostatného webového prohlížeče však nejsou k dispozici
všechny další funkce konzole.

Stránky hlášení a protokolů se vždy zobrazují v jazyce, ve kterém byl nainstalován server pro správu. Pokud chcete tyto
stránky zobrazit, když používáte vzdálenou konzolu nebo prohlížeč, musíte mít na používaném počítači nainstalovaný
odpovídající font.

Pro přístup k funkcím odesílání zpráv z webového prohlížeče musíte mít k dispozici následující údaje:

• Název hostitele serveru pro správu.
• Vaše uživatelské jméno a heslo k serveru pro správu.

NOTE

Zkontrolujte v požadavcích na systém minimální verzi prohlížeče, která je podporovaná používanou verzí
aplikace Symantec Endpoint Protection. Starší verze webového prohlížeče nejsou podporovány.
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Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace Endpoint Protection

Přihlašování k zasílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče
1. Spusťte webový prohlížeč.

2. Do adresového řádku zadejte výchozí adresu URL hlášení v tomto formátu:

https://SEPMServer:8445/reporting

Kde SEPMServer je název hostitele nebo adresa IP serveru pro správu. Seznam podporovaných webových
prohlížečů naleznete v článku Release notes, new fixes, and system requirements for all versions of Endpoint
Protection (Poznámky k verzi, nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace Endpoint Protection).

IP adresa zahrnuje protokoly IPv4 i IPv6. Adresu IPv6 je nutné zadat v hranatých závorkách, Příklad: https://
[SEPMServer]:8445

Protokol IPv6 je podporován od verze 14.2.

NOTE

Při zadání adresy URL se samostatným hlášením HTTPS se může ve vašem prohlížeči zobrazit varování.
Toto varování se zobrazí z důvodu, že certifikát používaný serverem pro správu je podepsán sám sebou.
Náhradním postupem je instalace certifikátu do seznamu důvěryhodných certifikátů v prohlížeči. Certifikát
podporuje pouze názvy hostitele a je tedy třeba do adresy URL zadat název hostitele. Při zadání místního
hostitele, adresy IP nebo úplného názvu domény se bude varování zobrazovat i nadále.

3. Po zobrazení dialogového okna pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Přihlásit.

Pokud vlastníte více než jednu doménu, zadejte do textového pole Doména název domény.

Informace o typech zpráv aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
K dispozici jsou následující kategorie hlášení:

• Rychlé zprávy generované na vyžádání.
• Plánovaná hlášení generovaná automaticky podle nastaveného plánu.

Tato hlášení obsahují data událostí získaná ze serverů pro správu a také z klientů, které s těmito servery komunikují.
Hlášení můžete přizpůsobit, aby obsahovala jen požadované informace.

Rychlé zprávy jsou předdefinované, ale můžete je přizpůsobit a uložit filtry, které jste použili k jejich přizpůsobení. Vlastní
filtry můžete použít k vytvoření vlastních plánovaných hlášení. Když plánujete generování hlášení, můžete určit, aby bylo
odesláno e-mailem jednomu či více příjemcům.

Plánovaná zpráva se ve výchozím nastavení spouští vždy. Můžete změnit nastavení libovolné zprávy, které ještě
neproběhlo. Můžete také odstranit jednotlivé nebo všechny plánované zprávy.

Table 146: Typy hlášení dostupné jako rychlé zprávy a plánovaná hlášení

Typ hlášení Popis

Audit Zobrazuje informace o zásadách, které klienti a umístění právě používají. Obsahuje informace o
činnostech úprav zásady, jako jsou čas a typ události, úprava zásady, domény, stránky, správci a popisy.
Protokol auditu a rychlé zprávy

Řízení aplikací a řízení
zařízení

Zobrazuje informace o událostech, při kterých bylo chování blokováno. Tyto zprávy obsahují informace o
výstrahách zabezpečení aplikace, blokovaných cílech a blokovaných zařízeních. Blokované cíle mohou být
klíče registru systému Windows, knihovny DLL, soubory a procesy.
Protokoly a rychlé zprávy o řízení aplikací a zařízení
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Typ hlášení Popis

Soulad Zobrazuje informace o tom, kolik klientů prošlo či neprošlo kontrolou integrity hostitele.
Stav počítače Zobrazuje informace o provozním stavu počítačů ve vaší síti, například který počítač má vypnuté funkce

zabezpečení. Tyto zprávy obsahují informace o verzích, klientech, kteří se nepřihlásili k serveru, skladech
klienta a stavu online.
Protokoly a zprávy Stav počítače

klamavé chování, Zobrazuje informace o klamavém chování, jako jsou například počítače a uživatelé s nejvyšším počtem
případů hlášení klamavého chování a nejčastěji aktivované klamavé položky.
Protokoly a zprávy o klamavém chování

Ochrana před
neoprávněným využitím
sítě a hostitele

Zobrazuje informace o prevenci narušení, útocích na bránu firewall, o provozu a paketech brány firewall a
o omezení zneužití paměti.
Zprávy ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele umožňují sledovat činnost počítače a jeho
interakci s ostatními počítači a sítěmi. Zaznamenávají informace o síťovém provozu, který se pokouší
vstoupit do počítače nebo jej opustit prostřednictvím síťového připojení. Události omezení zneužití paměti
uvádějí, které metody omezení zneužití ukončily aplikaci nebo zabránily neoprávněnému využití v útoku na
aplikaci.
Protokoly a rychlé zprávy ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele

Riziko Zobrazuje informace o rizicích v serverech pro správu a klientech. Zahrnuje informace o prověřování funkcí
SONAR.
Protokoly a rychlé zprávy o rizicích
Protokoly SONAR

Prověřování Zobrazuje informace o prověřování na přítomnost virů a spywaru.
Protokoly a rychlé zprávy o prověřování

Systém Zobrazuje informace o časech a typech událostí, lokacích, doménách, serverech a úrovních závažnosti.
Systémové zprávy obsahují informace užitečné při řešení problémů s klienty.
Protokoly a rychlé zprávy o systému

Máte-li v síti několik domén, mnoho hlášení vám umožní zobrazit údaje pro všechny domény, jednu lokaci nebo více
lokací. Výchozím nastavením pro všechny zprávy je zobrazovat všechny domény, skupiny, servery atd., jak vyžaduje
zpráva, kterou jste se rozhodli vytvořit.

Generování a přizpůsobení rychlých zpráv

Jak spouštět naplánovaná hlášení

Následující část popisuje zprávy podle názvu a jejich obecného obsahu. U všech zpráv můžete nakonfigurovat základní
a rozšířené nastavení a upřesnit tak, jaké údaje chcete zobrazit. Můžete také uložit vlastní filtr pod určitým názvem
a spustit stejnou vlastní zprávu později.

Table 147: Zprávy o auditu

Název zprávy Popis

Použité zásady Tato zpráva zobrazuje zásady, které klienti a umístění aktuálně používají. Součástí uvedený informací je
název domény, název skupiny a sériové číslo zásad, které jsou u každé skupiny použity.
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Table 148: Zprávy funkce Řízení aplikací a zařízení

Název zprávy Popis

Skupiny s protokoly
řízení aplikace s nejvíce
výstrahami

Tuto zprávu tvoří výsečový graf s relativními dílčími pruhy. Zobrazuje skupiny s protokoly řízení aplikace,
které vygenerovaly nejvyšší počet výstrah zabezpečení.

Nejvíce blokovaných
cílů

Tuto zprávu tvoří výsečový graf s následujícími cíli (pokud jsou relevantní):
• Hlavní soubory
• Hlavní klíče registru
• Hlavní procesy
• Hlavní moduly (dlls)

Nejvíce blokovaných
zařízení

Tuto zprávu tvoří výsečový graf, který zobrazuje zařízení, jimž byl nejčastěji zablokován přístup k vaší síti.

Table 149: Zprávy o souladu

Název zprávy Popis

Stav integrity hostitele Tato zpráva zobrazuje klienty, u kterých byla kontrola integrity hostitele spuštěná v příslušném počítači
úspěšná či neúspěšná.

Shrnutí klientů podle
nedodržení shody

Tato zpráva je tvořena pruhovým grafem, který zobrazuje:
• Počet jedinečných pracovních stanic podle typu události selhání řízení, jako je například ochrana před

viry, brána firewall nebo síť VPN
• Celkový počet klientů ve skupině

Podrobnosti o
nedodržení shody

Tato zpráva je tvořena tabulkou zobrazující jedinečné počítače podle selhání řízení. Zobrazuje kritérium
a pravidlo, kterého se každé selhání týkalo, spolu s procentem klientů, kteří jsou zavedeni, a procentem,
kde došlo k selhání.

Nekompatibilní klienti
dle místa

Tato zpráva se skládá z tabulky zobrazující události nedodržení shody. Tyto události se zobrazují ve
skupinách na základě umístění. Informace zahrnují jedinečné počítače, které selhaly, a procento selhání
celkem a selhání umístění.

Table 150: Zpráva o stavu počítače

Název zprávy Popis

Distribuce definic virů Tato zpráva zobrazuje jedinečné verze souborů s definicemi virů, které jsou používány ve vaší síti a řadě
počítačů, a procento využití každé verze.

Počítače bez nedávné
aktualizace

Tato zpráva obsahuje seznam všech počítačů, které nebyly v poslední době aktualizovány. Zobrazuje také
operační systém, adresu IP, jméno uživatele a čas poslední změny stavu těchto počítačů.

Verze aplikace
Symantec Endpoint
Protection

Tato zpráva zobrazuje seznam čísel všech verzí produktu Symantec Endpoint Protection ve vaší síti.
Součástí uvedených informací je doména a server pro každou verzi a počet počítačů a procento pro
každou verzi.

Distribuce signatur
prevence narušení

Tato zpráva zobrazuje verze souboru signatur IPS použité ve vaší síti. Součástí uvedených informací je
doména a server pro každou verzi a počet počítačů a procento pro každou verzi.

Distribuce signatur
funkce Ochrana
stahování

Tato zpráva zobrazuje verze souboru signatur ochrany stahování použité ve vaší síti. Součástí uvedených
informací je doména a server pro každou verzi a počet počítačů a procento pro každou verzi.

Distribuce signatur
ochrany SONAR

Tato zpráva zobrazuje verze souboru signatur ochrany SONAR použité ve vaší síti. Součástí uvedených
informací je doména a server pro každou verzi a počet počítačů a procento pro každou verzi.
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Název zprávy Popis

Sklad klienta Tato zpráva je tvořena pruhovým grafem, který zobrazuje celkový počet počítačů a procentuální hodnoty
pro tyto prostředky:
• Operační systém
• Celková paměť
• Volná paměť,
• Celkové místo na disku
• Volné místo na disku
• Typ procesoru

Distribuce stavu shody, Tuto zprávu tvoří výsečový graf s relativními dílčími pruhy, které zobrazují dodržení a nedodržení souladu
dle skupiny nebo podsítě. Zobrazuje počet a procento počítačů, které jsou v souladu.

Stav online klienta Tuto zprávu tvoří výsečové grafy s relativními dílčími pruhy pro skupinu nebo podsíť. Zobrazuje procento
počítačů, které jsou online.
Online může znamenat následující:
• U klientů v režimu odesílání označuje stav online skutečnost, že jsou klienti momentálně připojeni k

serveru.
• U klientů v režimu stahování označuje stav online skutečnost, že klienti během posledních dvou

prezenčních signálů kontaktovali server.
• U klientů ve vzdálených umístěních označuje stav online skutečnost, že klienti byli v době poslední

replikace online.

Klienti s nejnovějšími
zásadami

Tato zpráva je tvořena výsečovými grafy pro skupinu nebo podsíť. Zobrazuje počet počítačů a procento
počítačů, pro které platí nejnovější zásady.

Počet klientů podle
skupiny

Tato zpráva obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny informace o hostitelích seřazené podle skupiny.
Zobrazuje počet klientů a uživatelů. Pokud používáte více domén, zobrazí se tyto informace podle domén.

Shrnutí stavu
zabezpečení

Tato zpráva informuje o obecném stavu zabezpečení sítě a zobrazuje počet a procento počítačů
s následujícím stavem:
• Funkce Antivirus English je vypnutá
• Funkce Auto-Protect je vypnutá
• Ochrana před změnami je vypnutá
• Je vyžadován restart
• Kontrola integrity hostitele selhala
• Ochrana před síťovými hrozbami je vypnutá

Verze obsahu ochrany Tato zpráva zobrazuje všechny verze obsahu proaktivní ochrany použité ve vaší síti. Pro každý typ ochrany
je zobrazen jeden výsečový graf:
• Verze modulu Decomposer
• Verze modulu Eraser
• Verze obsahu ochrany SONAR
• Verze modulu SONAR
• Verze seznamu komerčních aplikací
• Verze modulu zpracování obsahu
• Verze seznamu povolených aplikací
• Nové typy obsahu přidané systémem Symantec Security Response

Stav licencí Symantec
Endpoint Protection

Tato zpráva obsahuje dny zbývající do vypršení platnosti zkušební licence a pokyny k přidání nových
licencí.

Podrobnosti o soupisu
klienta

Tato zpráva obsahuje podrobnosti o inventáři klienta, jako například signatury a specifikace počítače.

Zavedení klientského
softwaru (snímky)
Pouze plánovaná zpráva

Tato zpráva je tvořena tabulkami, které sledují průběh rozmístění klientských balíčků. Informace na snímku
vám umožní zjistit, jak rychle zavádění probíhá a kolik klientů ještě není zcela zavedeno.
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Název zprávy Popis

Klienti online/offline v
čase (snímky)
Pouze plánovaná zpráva

Tato zpráva je tvořena spojnicovými grafy a tabulkami, které zobrazují počet klientů online nebo offline. Pro
každý hlavní cíl je zobrazen jeden graf. Cílem může být skupina anebo operační systém.

Klienti s nejnovějšími
zásadami v čase
(snímky)
Pouze plánovaná zpráva

Tato zpráva obsahuje spojnicový graf, který zobrazuje klienty, u kterých jsou použity nejnovější zásady. Pro
každého z hlavních klientů je zobrazen jeden graf.

Klienti bez souladu v
čase (snímky)
Pouze plánovaná zpráva

Tato zpráva obsahuje spojnicový graf zobrazující procento klientů, kteří neprošli kontrolou integrity hostitele
v čase. Pro každého z hlavních klientů je zobrazen jeden graf.

Zavedení definice virů
(snímky)
Pouze plánovaná zpráva

V této zprávě je uveden seznam verzí balíčků s definicemi virů, které byly zavedeny do klientů. Tyto
informace jsou užitečné ke sledování průběhu zavádění nových definic virů z konzole.

Zpráva o zavedení Tato zpráva zobrazuje souhrn stavu instalací a rozmístění u klientů.

Table 151: Zprávy funkce Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele

Název zprávy Popis

Hlavní cíle útoku Součástí jsou informace o počtu a procentu útoků, typu a závažnosti útoků a distribuci útoků. Při zobrazení
těchto informací můžete jako cíl použít skupiny, podsítě, klienty nebo porty.

Hlavní zdroje útoku Zobrazuje hlavní hostitele, kteří útoky vůči vaší síti iniciovali. Součástí jsou informace o počtu a procentu
útoků, typu a závažnosti útoků a distribuci útoků.

Hlavní typy útoku Obsahuje informace o počtu a procentu událostí, skupině a závažnosti a typu a počtu událostí podle
skupiny.

Hlavní blokované
aplikace

Zobrazuje hlavní aplikace, kterým bylo zabráněno v přístupu k vaší síti. Součástí jsou informace o počtu
a procentu útoků, skupině a závažnosti a typu a počtu událostí podle skupiny.

Útoky v čase Zobrazuje útoky během vybraného časového období. Například, je-li jako časové období nastaven minulý
měsíc, zpráva zobrazí celkový počet útoků na den za poslední měsíc. Obsahuje počet a procento útoků.
Můžete zobrazit útoky pro všechny počítače nebo podle hlavních operačních systémů, uživatelů, adres IP,
skupin nebo typů útoku.

Události zabezpečení
podle závažnosti

Zobrazuje celkový počet a procento událostí zabezpečení ve vaší síti seřazených podle závažnosti.

Blokované aplikace
v čase

Zobrazuje celkový počet aplikací, kterým bylo zabráněno v přístupu k vaší síti, ve vámi vybraném časovém
období. Obsahuje čas události, počet útoků a procento. Můžete zobrazit informace pro všechny počítače,
nebo podle skupiny, adresy IP, operačního systému nebo uživatele.

Oznámení provozu v
čase

Zobrazuje počet oznámení založených na porušení pravidel brány firewall v čase. Pravidla, která se berou
v úvahu, jsou ta, u kterých jste ve sloupci Protokolování v seznamu Pravidla zásad brány firewall zaškrtli
políčko Odeslat e-mailové upozornění. V této zprávě můžete zobrazit informace pro všechny počítače,
případně podle skupiny, adresy IP, operačního systému nebo uživatele.

Hlavní oznámení
provozu

Uvádí skupinu nebo podsíť a počet nebo procento upozornění. Zobrazuje počet oznámení založených na
porušení pravidel brány firewall, která jste nastavili jako důležitá a chcete být na jejich porušení upozorněni.
Pravidla, která se berou v úvahu, jsou ta, u kterých jste ve sloupci Protokolování v seznamu Pravidla
zásad brány firewall zaškrtli políčko Odeslat e-mailové upozornění. Můžete zobrazit informace pro protokol
provozu, pro protokol paketů nebo pro všechny možnosti, a to seskupené podle hlavních skupin nebo
podsítí.

Zjištění omezení
zneužití paměti

Zobrazuje počet typů omezení zneužití paměti, které byly zablokovány nebo povoleny.

Nejčastější detekce
URL

Uvádí adresy URL blokované funkcí reputace URL.
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Název zprávy Popis

Úplná zpráva Uvádí hlavní položky ochrany před síťovými hrozbami v jedné zprávě.

Table 152: Zprávy o rizicích

Název zprávy Popis

Infikované a ohrožené
počítače

Tato zpráva je tvořena dvěma tabulkami. Jedna tabulka obsahuje seznam počítačů, které byly infikovány
virem. Ve druhé tabulce je uveden seznam počítačů s bezpečnostním rizikem, které ještě nebylo opraveno.

Seznam akcí Tato zpráva je tvořena tabulkou, ve které se zobrazuje počet všech možných akcí provedených při zjištění
rizik. Možné akce: Vyčištěno, Podezřelé, Blokováno, Uloženo do karantény, Odstraněno, Čeká na opravu,
Zaprotokolovaná zjištění komerční aplikace nebo vynucená zjištění, Nově infikované a Stále infikované.
Tyto informace jsou uvedeny také na domovské stránce aplikace Symantec Endpoint Protection.

Počet zjištění rizik Tato zpráva je tvořena výsečovým grafem se souvisejícími relativními dílčími pruhy a tabulkou rizik.
Zobrazuje počet zjištění rizik podle domény, serveru nebo počítače. Pokud používáte starší klienty aplikace
Symantec AntiVirus, bude ve zprávě použita místo domény skupina serverů.

Nová rizika zjištěná
v síti

Tato zpráva je tvořena tabulkou a výsečovým grafem distribuce. Pro každé nové riziko tabulka poskytuje
následující informace:
• Název rizika
• Kategorie nebo typ rizika
• Datum prvního zjištění
• První výskyt v organizaci
• Typ prověřování, které provedlo první zjištění
• Doména, kde došlo ke zjištění (u starších počítačů skupina serverů)
• Server, kde došlo ke zjištění (u starších počítačů nadřazený server)
• Skupina, kde došlo ke zjištění (u starších počítačů nadřazený server)
• Počítač, kde došlo ke zjištění, a jméno uživatele, který byl v danou dobu přihlášen k počítači.
Výsečový graf zobrazuje distribuci nových rizik podle typu výběru cíle: doména (u starších počítačů
skupina serverů), skupina, server (u starších počítačů nadřazený server), počítač, nebo jméno uživatele.

Korelace zjištění
hlavních rizik

Tato zpráva se skládá z trojrozměrného sloupcového grafu, který koreluje zjištění virů a bezpečnostních
rizik pomocí dvou proměnných. Pro osy x a y můžete vybrat následující proměnné: počítač, jméno
uživatele, doména, skupina, server nebo název rizika. Tato zpráva zobrazuje hlavních pět případů pro
každou proměnnou osy. Pokud jste vybrali počítač jako jednu z proměnných a existuje méně než pět
infikovaných počítačů, mohou se v grafu zobrazit neinfikované počítače.

Note: U počítačů se staršími verzemi aplikace Symantec AntiVirus je místo domény a serveru použita
skupina serverů a nadřazený server.

Distribuce rizikovosti
stahování

Tato zpráva zobrazuje počet souborů zjištěných funkcí Download Insight a seskupuje je podle úrovně
citlivosti. Pro nalezené soubory jsou generovány podrobné zprávy. Soubory můžete před generováním
zprávy také seskupit podle adresy URL, webové domény či aplikace a podle toho, zda je uživatel povolil.

Souhrn distribuce rizik Tato zpráva obsahuje výsečový graf a související pruhový graf, který zobrazuje relativní procenta pro
každou jednotlivou položku z vybraného typu cíle. Například, pokud je vybraným cílem název rizika,
výsečový graf zobrazí výseče pro každé jednotlivé riziko. U každého názvu rizika je zobrazen sloupec a
podrobnosti obsahují počet nalezení a procento z celkových nalezení.

Distribuce rizik v čase Tato zpráva obsahuje tabulku zobrazující počet zjištěných virů a bezpečnostních rizik za jednotku času
a relativní dílčí pruh.

Distribuce rizik podle
technologie ochrany

Tato zpráva zobrazuje počet zjištěných virů a bezpečnostních rizik podle technologie ochrany.
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Název zprávy Popis

SONAR – výsledky
zjišťování

Tato zpráva obsahuje výsečový graf a pruhové grafy s následujícími informacemi:
• Seznam aplikací označených za rizikové, které jste ve své síti přidali k výjimkám, na základě nichž jsou

povoleny
• Seznam aplikací, které byly detekovány a které představují potvrzená rizika
• Seznam aplikací, které byly zjištěny, avšak jejichž stav rizikových aplikací je dosud nepotvrzen
Pro každý seznam se v této zprávě zobrazuje název společnosti, verze a hodnota hash aplikace a počítač,
kterého se to týká. U povolených aplikací se zobrazuje také zdroj povolení.

Distribuce hrozeb dle
technologie SONAR

Zobrazuje názvy hlavních zjištěných aplikací, s relativními dílčími pruhy a souhrnnou tabulkou. Součástí
zjištění jsou aplikace uvedené v seznamu komerčních aplikací a seznamech vynucených zjištění. První
souhrnná tabulka obsahuje název aplikace a počet a procento zjištění.

Zjišťování hrozeb
ochranou SONAR
v čase

Tato zpráva je tvořena spojnicovým grafem zobrazujícím počet proaktivních zjištění hrozeb během
vybraného časového období. Obsahuje také tabulku s relativními dílčími pruhy, v níž jsou uvedeny celkové
počty hrozeb, které byly v průběhu času zjištěny.

Shrnutí akcí pro přední
rizika

Tato zpráva obsahuje seznam hlavních rizik nalezených ve vaší síti. U každého rizika jsou zobrazen
souhrnné pruhy, které znázorňují procentuální podíl jednotlivých akcí, které byly provedeny při zjištění
rizika. Mohou to být tyto akce: Umístěno do karantény, Vyčištěno, Odstraněno apod. V této zprávě se
také zobrazuje procento času, během kterého byla každý z akcí první konfigurovanou akcí, druhou
konfigurovanou akcí, žádnou nebo neznámou.

Počet oznámení Tato zpráva je tvořena výsečovým grafem se souvisejícím relativním dílčím pruhem. Tabulky zobrazují
počet oznámení spuštěných porušením pravidla brány firewall, které jste nastavili jako důležité, a proto na
ně chcete být upozorněni. Obsahuje typ oznámení a jejich počet.

Počet oznámení v čase Tato zpráva je tvořena spojnicovým grafem zobrazujícím počet oznámení v síti během určitého časového
období. Obsahuje také tabulku s počtem oznámení a procenty v čase. Můžete filtrovat zobrazení dat podle
typu oznámení, stavu potvrzení, vytvoření a názvu oznámení.

Týdenní incidenty Tato zpráva zobrazuje počet nalezení virů a bezpečnostních rizik a relativní sloupec týdně v určeném
časovém období. Rozsah jeden den zobrazí minulý týden.

Komplexní zpráva o
rizicích

Ve výchozím nastavení zahrnuje tato zpráva všechny zprávy o distribuce a zprávu o nových rizicích.
Můžete ji však nakonfigurovat tak, aby zahrnovala pouze určité zprávy. Tato zprávy obsahuje informace pro
všechny domény.

Symantec Endpoint
Protection – denní stav

Tato zpráva obsahuje stav zjišťování virů, zásahů a definic pro síťové události za posledních 24 hodin.

Symantec Endpoint
Protection – týdenní
stav

Tato zpráva obsahuje stav licencování a statistiky zjišťování virů pro koncové počítače za poslední týden.
Pokud není uvedeno jinak, vyjadřují uvedená data kumulativní hodnoty.
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Table 153: Zprávy prověřování

Název zprávy Popis

Histogram statistiky
prověřování

Tato zpráva obsahuje histogram, kde si můžete vybrat, jak chcete při prověřování distribuovat následující
informace:
• Podle délky prověřování (v sekundách)
• Podle počtu zjištěných rizik
• Podle počtu souborů se zjištěním
• Podle počtu prověřovaných souborů
• Podle počtu souborů vyjmutých z prověřování
Můžete také nastavit šířku zásobníku a kolik zásobníků bude v histogramu použito. Šířka zásobníku
je datový interval, který má být použit na danou skupinu podle výběru. Počet zásobníků určuje počet
opakování datového intervalu v histogramu.
Zobrazené informace obsahují počet položek a minimální a maximální hodnoty, stejně jako průměr a
standardní odchylku.
Můžete změnit hodnoty zprávy a maximalizovat tak informace, které jsou generovány v histogramu zprávy.
Například můžete zvážit velikost vaší sítě a množství zobrazovaných informací.

Počítače podle času
posledního prověřování

Tato zpráva zobrazuje seznam počítačů ve vaší zabezpečené síti podle data posledního prověřování.
Zahrnuje také adresu IP a jméno uživatele, který byl v době prověřování přihlášen k počítači.

Neprověřené počítače Tato zpráva zobrazuje seznam počítačů ve vaší zabezpečené sítí, které nebyly prověřeny, a poskytuje
následující informace:
• Adresa IP
• Čas posledního prověřování
• Jméno aktuálního uživatele nebo uživatele, který byl přihlášen při posledním prověřování

Table 154: Systémové zprávy

Název zprávy Popis

Hlavní klienti, kteří
generovali chyby

Tato zpráva obsahuje výsečový graf pro každou podmínku upozornění a podmínku chyb. Grafy zobrazují
relativní počet chyb, relativní počet upozornění a procento podle klienta.

Hlavní servery, které
generovaly chyby

Tato zpráva obsahuje výsečový graf pro každou podmínku upozornění a podmínku chyb. Graf zobrazuje
relativní počet chyb, relativní počet upozornění a procento podle serveru.

Selhání replikace
databáze v čase

Tato zpráva obsahuje spojnicový graf s příslušnou tabulkou uvádějící seznam selhání replikace za vybraný
časový interval.

Stavová zpráva webu Tato zpráva zobrazuje shrnutí stavu všech umístění a informace o všech místních serverech v reálném
čase.

Použití tokenu
integrace služby WSS

Tato zpráva obsahuje souhrn použití tokenu integrace pro ověření klienta pomocí přesměrování přenosů
služby WSS.

Generování a přizpůsobení rychlých zpráv
Rychlé zprávy jsou předdefinované přizpůsobitelné zprávy. Tyto zprávy obsahují data událostí získaná ze serverů pro
správu a také z klientů, které s těmito servery komunikují. Rychlé zprávy poskytují informace o událostech závislých
na nastavení zprávy. Můžete uložit nastavení zpráv, abyste je mohli znovu spustit později, a můžete tisknout a ukládat
zprávy.
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Rychlé zprávy jsou statické; poskytují informace podle časového rámce zadaného pro zprávu. Pomocí protokolů můžete
také sledovat události v reálném čase.

1. Možnost č. 1: Chcete-li spustit rychlou zprávu, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

2. Na kartě Rychlé zprávy zvolte v seznamu Typ zprávy typ zprávy, kterou chcete vytvořit.

3. V seznamu Vybrat hlášení vyberte název zprávy, kterou chcete vytvořit.

4. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

5. Možnost č. 2: Chcete-li přizpůsobit rychlou zprávu, klikněte v konzoli na položku Zprávy.

6. Na kartě Rychlé zprávy zvolte v seznamu Typ zprávy typ zprávy, kterou chcete přizpůsobit.

7. V seznamu Vybrat hlášení vyberte název zprávy, kterou chcete přizpůsobit.

Pro hlášení Stavu souladu sítě a Stavu souladu v seznamu Stav vyberte nastavení uloženého filtru, který chcete
použít, nebo ponechte výchozí filtr.

Pro hlášení Korelace zjištění hlavních rizik můžete zvolit hodnoty pro seznamy Osa X a Osa Y, chcete-li určit
způsob zobrazení zprávy.

Pro hlášení Histogram statistiky prověřování můžete zvolit hodnoty pro položky Šířka zásobníku a Počet
zásobníků.

Pro některá hlášení můžete určit, jak seskupovat výsledky hlášení v seznamu Skupina. Pro ostatní hlášení můžete
vybrat cíl v poli Cíl, na kterém se budou třídit výsledky hlášení.

8. V seznamu Použít uložený filtr zvolte uloženou konfiguraci filtru, kterou chcete použít, nebo ponechejte výchozí filtr.

9. V části Jaké nastavení filtrování chcete použít zvolte v seznamu Časové období časové období zprávy.

10. Pokud jste zvolili možnost Nastavit konkrétní data, použijte seznamy Datum spuštění a Datum ukončení. Tyto
možnosti nastaví časový interval, o kterém chcete prohlížet informace.

Pokud vytváříte hlášení Stav počítače a zvolíte možnost Nastavit určená data, určíte, že chcete zobrazit všechny
položky zahrnující počítač, který se nehlásil na serveru od doby určené v polích pro datum a čas.

11. Chcete-li pro hlášení nakonfigurovat rozšířená nastavení, klikněte na tlačítko Další nastavení a nastavte požadované
možnosti.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

Chcete-li zobrazit popisy možností filtrů v kontextové nápovědě, klikněte na tlačítko Další informace.

NOTE

Textová pole možností filtru, v nichž lze zadávat zástupné znaky a vyhledávat odpovídající výrazy, nerozlišují
velikost písmen. Znak hvězdičky znakové sady ASCII je jediný znak hvězdičky, který lze použít jako
zástupný znak.

Konfigurační nastavení hlášení můžete uložit, pokud budete chtít toto hlášení spustit někdy v budoucnu.

12. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

Ukládání vlastních hlášení

Tisk a uložení kopie hlášení

Jak spouštět naplánovaná hlášení
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Ukládání vlastních sestav
Můžete uložit vlastní nastavení hlášení do filtru a generovat hlášení později znovu. Uložená nastavení se ukládají v
databázi. Přidělený název filtru se zobrazí v poli Použít uložený filtr pro daný typ protokolů a hlášení.

NOTE

Konfigurační nastavení filtru, která uložíte, jsou k dispozici pouze pro váš uživatelský účet. Ostatní uživatelé s
právy vytváření hlášení nemají k vašim uloženým nastavením přístup.

Úprava filtru použitého pro plánované hlášení

Můžete odstranit libovolnou vámi vytvořenou konfiguraci hlášení. Po odstranění konfigurace již zpráva nebude dále
dostupná. Název výchozí konfigurace hlášení se zobrazí v poli Použít uložené hlášení a obrazovka se zaplní výchozími
konfiguračními nastaveními.

NOTE

Pokud odstraníte správce ze serveru pro správu, můžete uložit hlášení, která byla vytvořena odstraněným
správcem. Vlastnictví hlášení a jejich názvy budou změněny. Nový název hlášení bude ve formátu
„PuvodniNazev('JmenoSpravce')“. Například hlášení vytvořené správcem PNovak nazvané
Hlaseni_rizik_pondeli bude přejmenováno na Hlaseni_rizik_pondeli(PNovak).

Účty správce a přístupová práva

Uložení vlastního hlášení
1. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

2. Na kartě Rychlé zprávy vyberte typ hlášení ze seznamu.

3. Změňte libovolné základní nastavení nebo další nastavení hlášení.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

4. Klikněte na tlačítko Uložit filtr.

5. V textovém poli Název filtru zadejte popisný název tohoto filtru hlášení. Při přidání filtru do seznamu Použít uložený
filtr se zobrazí pouze prvních 32 znaků vámi zadaného názvu.

6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Jakmile se zobrazí dialogové okno potvrzení, klikněte na tlačítko OK.

Jakmile filtr uložíte, zobrazí se v seznamu Použít uložený filtr pro související hlášení a protokoly.

Jak spouštět naplánovaná hlášení
Plánovaná hlášení jsou hlášení spouštěná automaticky na základě vámi nakonfigurovaného plánu. Plánovaná hlášení
jsou odeslána e-mailem příjemcům, proto musíte zadat e-mailovou adresu alespoň jednoho příjemce. Jakmile hlášení
proběhne, dojde k jeho odeslání přijemcům, které jste zadali, v příloze jako soubor .mht.

Data zobrazená v plánovaných hlášeních jsou v databázi aktualizována každou hodinu. V čase, kdy server pro správu
odešle e-mailem plánované hlášení, jsou data v hlášení aktuální v rámci jedné hodiny.

Ostatní hlášení obsahující data v čase jsou aktualizována v databázi na základě intervalu odesílání, který nastavíte pro
klientské protokoly.

Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu

NOTE

Nachází-li se ve vaší lokaci více serverů, které sdílejí databázi, pouze první nainstalovaný server spouští
plánovaná hlášení pro danou lokaci. Toto výchozí nastavení zajišťuje, že všechny servery v lokaci nespouštějí
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současně shodná plánovaná prověřování. Chcete-li nastavit jiný server, aby spouštěl plánovaná hlášení, můžete
tuto možnost přenastavit ve vlastnostech místní lokace.

Spouštění naplánovaných hlášení
1. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

2. Na kartě Plánovaná hlášení klepněte na tlačítko Přidat.

3. Do textového pole Název hlášení zadejte popisný název a případně i delší popis.

Přestože lze do textového pole popisu vložit více než 255 znaků, pouze prvních 255 znaků se v popisu uloží.

4. Zrušte výběr možnosti Povolit toto plánované hlášení, nechcete-li toto hlášení generovat.

5. Ze seznamu vyberte typ hlášení, které chcete naplánovat.

6. V seznamu vyberte název konkrétního hlášení, které chcete naplánovat.

7. V seznamu zvolte název uloženého filtru, který chcete použít.

8. V textovém poli Spouštět každých vyberte časový interval, ve kterém chcete odesílat hlášení příjemcům (hodiny,
dny, týdny, měsíce). Poté zadejte vybranou hodnotu časového intervalu. Například, chcete-li, aby vám bylo hlášení
odesíláno každý druhý den, vyberte možnost dny a zadejte hodnotu 2.

9. V textovém poli Začít po zadejte datum, kdy chcete hlášení zahájit, nebo klepněte na kalendář a datum vyberte. Poté
vyberte hodinu a minutu ze seznamu.

10. V části Zpráva o příjemcích zadejte jednu nebo více čárkou oddělených e-mailových adres.

Aby e-mailová oznámení fungovala, je nutné mít nastaveny vlastnosti poštovního serveru.

11. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava filtru použitého pro plánované hlášení
Tato nastavení lze pro libovolné již naplánované hlášení změnit. Při příštím spuštění hlášení se použijí nová nastavení
filtru. Můžete také vytvořit dodatečná plánovaná hlášení, která lze založit na dříve uloženém filtru hlášení.

Umístění úložiště filtrů je částečně závislé na tom, kdo jej vytvořil. Takže nedochází k problémům, pokud dva různí
uživatelé vytvoří filtr se stejným názvem. Filtry se stejným názvem by však neměli vytvářet uživatelé, kteří se přihlašují
pomocí výchozího účtu admin.

K tomu může dojít za dvou následujících situací:

• Dva uživatelé jsou přihlášeni výchozím účtem admin na různých lokacích a každý z nich vytvoří filtr stejného názvu.
• Jeden uživatel vytvoří filtr, přihlásí se na jinou lokaci a ihned vytvoří filtr se stejným názvem.

Pokud nedojde k žádné z těchto situací před replikací na úrovni lokace, uživateli se v seznamu filtrů následně zobrazí
dva filtry se stejným názvem. Bude možné použít jen jeden z těchto filtrů. Pokud dojde k tomuto problému, doporučujeme
odstranit použitelný filtr a znovu jej vytvořit pod jiným názvem. Po odstranění použitelného filtru můžete odstranit i filtr,
který použít nelze.

Ukládání vlastních hlášení

NOTE

Přiřadíte-li uložený filtr k plánovanému hlášení, ujistěte se, že filtr neobsahuje vlastní kalendářní data. Pokud filtr
uvádí vlastní datum, získáte při každém spuštění hlášení stejné hlášení.

Jak spouštět naplánovaná hlášení

Úprava filtru použitého pro plánované hlášení
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1. V konzoli klikněte na položku Zprávy.

2. Klepněte na možnost Plánovaná hlášení.

3. V seznamu hlášení vyberte to plánované hlášení, které chcete upravit.

4. Klepněte na položku Upravit filtr.

5. Proveďte požadované změny filtru.

6. Klikněte na tlačítko Uložit filtr.

Chcete-li zachovat původní filtr hlášení, přejmenujte upravený filtr.

7. Klikněte na tlačítko OK.

8. Jakmile se zobrazí dialogové okno potvrzení, klikněte na tlačítko OK.

Tisk a uložení kopie hlášení
Hlášení můžete vytisknout nebo můžete uložit rychlou zprávu. Plánovaná hlášení nelze tisknout. Uložený soubor nebo
vytištěná hlášení poskytují snímek aktuálních dat v databázi zpráv, aby zůstaly zachovány historické záznamy.

NOTE

Ve výchozím nastavení aplikace Internet Explorer netiskne barvy a obrázky na pozadí. Pokud je tato možnost
tisku zakázaná, může vytisknuté hlášení vypadat jinak než hlášení, které jste vytvořili. Nastavení prohlížeče lze
změnit tak, aby tiskl barvy pozadí i obrázky.

Generování a přizpůsobení rychlých zpráv

Při ukládání hlášení ukládáte snímek zabezpečení vašeho prostředí založený na aktuálních údajích ve vaší databázi
hlášení. Jestliže stejnou zprávu spustíte později se stejným nastavením filtrování, bude nově vytvořená zpráva obsahovat
jiná data.

1. Pokud chcete kopii zprávy vytisknout, klikněte v okně zprávy na tlačítko Tisk.

2. V dialogovém okně Tisk vyberte v případě potřeby požadovanou tiskárnu a poté klepněte na možnost Tisk.

3. Pokud chcete kopii zprávy uložit, klikněte na tlačítko Uložit.

4. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na možnost Uložit.

5. V dialogovém okně Uložit jako ve výběrovém okně Uložit do přejděte do umístění, kde chcete soubor uložit.

6. V poli Název souboru změňte podle potřeby výchozí název souboru.

7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Hlášení bude uloženo do vybraného umístění v archivačním formátu webových stránek MHTML.

8. V dialogovém okně Stahování bylo dokončeno klikněte na tlačítko Zavřít.

Prohlížení protokolů
Můžete generovat seznam událostí, který lze zobrazit z protokolů založených na sběru nastavení vybraných filtrů.

NOTE

Dojde-li při prohlížení protokolů s velkým množstvím údajů k chybě databáze, můžete změnit parametry
časových limitů databáze.

Pokud se zobrazují chyby CGI nebo chyby ukončení procesu, můžete změnit jiné parametry časových limitů.

Změna parametrů časového limitu pro kontrolu zpráv a protokolů
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Hlášení a protokoly se vždy zobrazují v jazyce, ve kterém byl nainstalován server pro správu. Pokud chcete tyto stránky
zobrazit, když používáte konzolu Symantec Endpoint Protection Manager nebo prohlížeč, je třeba mít v používaném
počítači nainstalované odpovídající písmo.

Informace o typech protokolů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Uložení a odstranění vlastních protokolů za použití filtrů

Zobrazení protokolu
1. V konzole klikněte na položku Monitory.

2. Na kartě Protokoly v seznamu Typ protokolu vyberte typ protokolu, který chcete zobrazit.

3. U některých typů protokolů se zobrazí seznam Obsah protokolu. Pokud se zobrazí, zvolte obsah protokolu, který
chcete zobrazit.

4. V seznamu Použít uložený filtr vyberte uložený filtr nebo ponechejte výchozí hodnotu.

5. Vyberte čas ze seznamu Časové období nebo ponechejte výchozí hodnotu. Vyberete-li možnost Nastavit konkrétní
data a nastavte datum nebo datum a čas, od kterého chcete položky zobrazit.

6. Kliknutím na možnost Další nastavení omezte počet zobrazených položek.

Všechny ostatní možnosti Dalších nastavení pro vybraný typ protokolu lze také nastavit.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

NOTE

Pole možností filtru, do nichž lze zadat zástupné znaky a vyhledávat odpovídající výrazy, nerozlišují velikost
písmen. Znak hvězdičky znakové sady ASCII je jediný znak hvězdičky, který lze použít jako zástupný znak.

7. Klikněte na položku Zobrazit protokol.

Můžete také kliknout na položku Uložit filtr a uložit konfiguraci filtru za účelem generování pozdějšího stejného
zobrazení protokolu.

Informace o typech protokolů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Protokoly obsahují záznamy o změnách konfigurace klienta, aktivitách týkajících se bezpečnosti a chybách. Tyto záznamy
se nazývají události. Protokoly k těmto událostem zobrazují veškeré související informace. Aktivity týkající se bezpečnosti
zahrnují informace o zjištění virů, stavu počítače a provozu přicházejícím a odcházejícím z klientského počítače.

Protokoly představují důležitou metodu sledování aktivity klientských počítačů a jejich interakce s jinými počítači a sítěmi.
Tato data lze použít k analýze celkového stavu zabezpečení sítě a úpravě ochrany klientských počítačů. Můžete sledovat
trendy týkající se virů, bezpečnostních rizik a útoků. Jestliže s počítačem pracuje více uživatelů, lze identifikovat původce
rizik a pomoci dotyčnému uživateli zlepšit bezpečnostní opatření.

Na kartě Protokoly na stránce Monitory můžete zobrazit data protokolů.

Server pro správu pravidelně získává informace v protokolech od klientů. Tyto informace lze prohlížet v protokolech
nebo hlášeních. Protože hlášení jsou statická a neobsahují tolik podrobností jako protokoly, dění v síti můžete sledovat
především prostřednictvím protokolů.

Kromě využití protokolů ke sledování vaší sítě můžete z různých protokolů provést následující akce:

• Spouštět příkazy na klientských počítačích.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

• Přidávat různ typy výjimek.
Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

• Odstraňovat soubory z Karantény.
Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientských počítačích

 517



 

Typy protokolů popisuje různé typy obsahu, které můžete prohlížet, a akce, které můžete z jednotlivých protokolů
provádět.

Table 155: Typy protokolů

Typ protokolu Obsah a akce

Audit Protokol Audit obsahuje informace o aktivitě týkající se změn zásady.
Dostupné informace zahrnují čas a typ události, změněnou zásadu, doménu, stránku, jméno příslušného
uživatele a popis.
S tímto protokolem nejsou spojeny žádné akce.
Protokol auditu a rychlé zprávy

Řízení aplikací a řízení
zařízení

Protokol řízení aplikací a protokol řízení zařízení obsahují informace o událostech blokování určitého typu
chování.
Jsou dostupné následující protokoly řízení aplikací a zařízení:
• Ovládání aplikací obsahující informace o ochraně před změnami,
• Řízení zařízení
Dostupné informace zahrnují čas výskytu události, provedenou akci a doménu a počítač, kterých se
událost týkala. Zahrnují rovněž informaci o uživateli a pravidlech, kterých se událost týkala, o procesu
volajícího a cíli.
Pomocí protokolu řízení aplikací můžete vytvořit výjimku pro řízení aplikací nebo ochranu před změnami.
Určení způsobu, jakým má aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s monitorovanými aplikacemi
na klientech se systémem Windows
Protokoly a rychlé zprávy o řízení aplikací a zařízení

Soulad Protokoly souladu obsahují informace o integritě hostitele klienta.
S těmito protokoly nejsou spojeny žádné akce.
Protokol o souladu a rychlé zprávy

Stav počítače Protokol Stav počítače obsahuje informace o operačním stavu klientských počítačů v síti v reálném čase.
Dostupné informace zahrnují název počítače, IP adresu, stav infikace, technologie ochrany, stav Auto-
Protect, verze a datum definicí. Zahrnují rovněž informaci o uživateli, o čase poslední registrace, zásadách,
skupině, doméně a stavu požadovaného restartu.
Z tohoto protokolu můžete také u počítačů odstranit stav „infikovaný“.

Note: Tento protokol obsahuje informace, které jsou shromážděny od klientů Windows i klientů Mac.

Protokoly a zprávy Stav počítače
klamavé chování, Protokol klamavého chování obsahuje informace o jakékoli aktivitě, kterou klienti odešlou zpět do aplikace

Symantec Endpoint Protection Manager v důsledku aktivity klamavé položky.
Klamavé chování je sada nástrojů, které slouží k zobrazení zdánlivě žádoucích dat a vektoru útoku
potenciálním útočníkům. Pomocí těchto nástrojů rychle detekujete pokusy o infiltraci a zastavíte je.
Nástroje a soubor nápovědy klamavého chování se nacházejí ve složce /Tools/Deception
instalačního souboru.
Monitory: Karta Shrnutí

Ochrana před
neoprávněným využitím
sítě a hostitele

Protokoly ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele obsahují informace o prevenci narušení,
o bráně firewall a také o ochraně paměti před neoprávněným využitím.
Protokoly obsahují informace o útocích na bránu firewall a o prevenci narušení. V těchto protokolech jsou
dostupné informace o útocích typu odepření služby, prověřování portů a změny spustitelných souborů.
Jsou zde obsaženy také informace o spojeních procházejících bránou firewall (provoz) a o procházejících
datových paketech. Tyto protokoly zahrnují také určité operační změny provedené v počítačích, jako
zjišťování síťových aplikací a konfigurace softwaru.
Protokoly a rychlé zprávy ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele
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Typ protokolu Obsah a akce

SONAR Protokol SONAR obsahuje informace o hrozbách, které byly zjištěny během prověřování SONAR. Jedná
se prověřování v reálném čase, která umožňují odhalit potenciálně škodlivé aplikace při jejich spuštění
v klientském počítači.
Dostupné informace zahrnují položky jako čas výskytu, aktuální akce události, uživatelské jméno, webovou
doménu, aplikaci, typ aplikace, soubor a cestu k souboru.
Protokoly SONAR
Informace o funkci SONAR

Riziko Protokol Riziko obsahuje informace o rizikových událostech. Dostupné informace zahrnují čas události,
skutečné akce události, uživatelské jméno, počítač nebo doménu, zdroj názvu rizika, počet a cestu
k souboru.
Protokoly a rychlé zprávy o rizicích

Prověřování Protokol Prověřování obsahuje informace o činnosti prověřování na přítomnost virů a spywaru pro klienty
Windows i Mac.
Dostupné informace zahrnují položky jako je začátek prověřování, počítač, adresu IP, stav, trvání, zjištění,
prověřené, vynechané a doménu.
S těmito protokoly nejsou spojeny žádné akce.
Protokoly a rychlé zprávy o prověřování

Systém Protokoly Systém obsahují informace o událostech, jako je spuštění nebo zastavení služby. 
S těmito protokoly nejsou spojeny žádné akce.
Protokoly a rychlé zprávy o systému

Uložení a odstranění vlastních protokolů za použití filtrů
Můžete vytvářet vlastní filtry pomocí možností Základní nastavení a Další nastavení a měnit zobrazované informace.
Nastavení filtrů můžete ukládat do databáze, abyste mohli stejné zobrazení generovat znovu v budoucnu. Uložená
nastavení se ukládají v databázi. Název filtru se zobrazí v poli Použít uložený filtr pro daný typ protokolů a hlášení.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

NOTE

Vyberete-li jako časové období filtru protokolu možnost Posledních 24 hodin, 24hodinové časové období se
zahájí při výběru filtru. Po obnovení stránky se začátek 24hodinového intervalu neobnoví. Pokud vyberete filtr
a počkáte, než se zobrazí protokol, časové období bude zahájeno při výběru filtru. Nezahájí se při zobrazení
protokolu. 

Chcete-li si být jisti, že se období Posledních 24 hodin zahájí v tuto chvíli, vyberte jiné časové období a poté
znovu zvolte možnost Posledních 24 hodin.

1. Chcete-li uložit vlastní protokol pomocí filtru, klikněte v hlavním okně na možnost Monitory.

2. Na kartě Protokoly vyberte ze seznamu Typ protokolu typ zobrazení protokolu, pro který chcete konfigurovat filtr.

3. U některých typů protokolů se zobrazí seznam Obsah protokolu. Pokud se zobrazí, zvolte obsah protokolu, pro který
chcete konfigurovat filtr.

4. V seznamu Použít uložený filtr vyberte filtr, který chcete použít jako základ. Vyberte například výchozí filtr.

5. V části Jaká nastavení filtru chcete použít klikněte na tlačítko Další nastavení.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.
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6. Změňte potřebná nastavení.

7. Klikněte na tlačítko Uložit filtr.

8. V zobrazeném dialogovém okně v poli Název filtru zadejte název, který chcete pro tuto konfiguraci filtru protokolu
použít. Z vámi zadaného názvu se zobrazí pouze 32 znaků, jakmile je uložený filtr přidán do seznamu filtrů.

9. Klepněte na tlačítko OK a váš nový název filtru se přidá do seznamu Použít uložený filtr.

10. Jakmile se zobrazí dialogové okno potvrzení, klikněte na tlačítko OK.

11. Chcete-li odstranit uložený filtr, vyberte v seznamu Použít uložený filtr název filtru, který chcete odstranit.

12. Vedle pole Použít uložený filtr klepněte na ikonu Odstranit.

13. Po vyzvání potvrďte, že chcete pravidlo odstranit, klepnutím na možnost Ano.

Zobrazení protokolů z ostatních umístění
Pokud chcete zobrazit protokoly z jiného umístění, musíte se ze vzdáleného umístění přihlásit k serveru pomocí konzoly
Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud máte účet na serveru ve vzdáleném umístění, můžete se přihlásit
vzdáleně a zobrazit si protokoly tohoto umístění.

Pokud jsou nakonfigurováni partneři pro replikaci, můžete zvolit zkopírování všech protokolů z partnerů pro replikaci
do místního partnera a naopak. Pokud zvolíte replikaci protokolů, ve výchozím nastavení se při prohlížení jakéhokoli
protokolu zobrazí informace z místního umístění i replikovaných umístění. Pokud chcete zobrazit jedno umístění, musíte
pomocí filtrování omezit údaje na umístění, které chcete zobrazit. Pokud zvolíte replikaci protokolů, ujistěte se, že je
v počítači dostatek místa na disku pro další protokoly od všech partnerů pro replikaci.

Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace

Zobrazení protokolů z jiného umístění
1. Spusťte webový prohlížeč.

2. Zadejte následující text do textového pole adresy následujícím způsobem:

http://SEPMServer:9090

Kde SEPMServer je název serveru nebo adresa IP.

IP adresa může mít podobu protokolu IPv4 nebo IPv6. Adresu protokolu IPv6 je třeba zadat v hranatých závorkách:
http://[SEPMServer]:9090

Dojde ke stažení konzoly. V počítači, ze kterého se přihlašujete, musí být instalováno prostředí Java Runtime
Environment (JRE). Pokud není, budete vyzváni k jeho stažení a instalaci. Instalaci prostředí JRE proveďte podle
zobrazených pokynů.

3. V dialogovém okně pro přihlášení ke konzole zadejte své uživatelské jméno a heslo.

4. Do textového pole Server, v případě, že nebude automaticky vyplněno, zadejte název serveru nebo adresu IP a číslo
portu 8443:

http://SEPMServer:8443

5. Klikněte na položku Přihlásit.

Export dat na server syslog
Chcete-li zvětšit místo v databázi, můžete nastavit server pro správu pro odesílání dat protokolu na server Syslog.

Při exportu dat protokolu na server Syslog je třeba tento server nakonfigurovat k přijetí těchto protokolů.

Export dat protokolu do textového souboru

Export dat protokolu na server syslog:
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1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Klepněte na položku Servery.

3. Klepněte na místní nebo vzdálenou stránku, ze které chcete exportovat data protokolu.

4. Klepněte na tlačítko Konfigurovat externí protokolování.

5. Na kartě Obecné určete pomocí seznamu Frekvence aktualizací, jak často chcete, aby byla data protokolu odesílána
do souboru.

6. Ze seznamu Hlavní server protokolování vyberte server pro správu, na který chcete protokoly odesílat.

Používáte-li server SQL s více servery pro správu připojenými k databázi, stačí jako Hlavní server protokolování určit
jediný server.

7. Zaškrtněte položku Povolení přenosu protokolů na server syslog.

8. Zadejte následující informace:

• Server syslog
Zadejte adresu IP nebo název domény serveru syslog, na který se mají odesílat data protokolu.

• Cílový port
Zadejte požadovaný protokol a typ cílového portu, který server syslog používá ke sledování zpráv syslog.

• Funkce protokolu
Zadejte počet funkcí protokolu, které chcete použít v souboru konfigurace serveru Syslog, nebo použijte výchozí
nastavení. Platné hodnoty jsou v rozsahu 0 až 23.

9. Na kartě Filtr protokolu určete, jaké protokoly mají být exportovány.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Export dat protokolu do textového souboru
Při exportu dat z protokolů do textového souboru jsou soubory standardně ukládány do složky Výchozí cesta ke složce
je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\dump. Záznamy jsou umístěny do
souboru TMP, než jsou převedeny do textového souboru.

V případě 32bitových systémů, které používají verzi 12.1.x, to je složka C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.

NOTE

Databázi není možné obnovit z exportovaných dat protokolu.

Názvy textových souborů protokolů pro aplikaci Symantec Endpoint Protectionukazuje, že typy dat protokolů odpovídají
názvům souborů s exportovanými daty protokolů. Názvy protokolů neodpovídají názvům protokolů používaným na kartě
Protokoly na stránce Monitory.

Table 156: Názvy textových souborů protokolů pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Data protokolu Název textového souboru

Správa serveru scm_admin.log
Řízení aplikací a řízení zařízení agt_behavior.log
Klient serveru scm_agent_act.log
Zásada serveru scm_policy.log
Systém serveru scm_system.log
Balík klienta agt_packet.log
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Data protokolu Název textového souboru

Aktivní ochrana klienta agt_proactive.log
Riziko klienta agt_risk.log
Prověřování klienta agt_scan.log
Zabezpečení klienta agt_security.log
Systém klienta agt_system.log
Provoz klienta agt_traffic.log

NOTE

Při exportu do textového souboru se může počet exportovaných záznamů lišit od vámi zadaného počtu
v dialogovém okně Externí protokolování. K této situaci dojde, když restartujete server pro správu. Po restartu
serveru pro správu se počet záznamů protokolu nastaví na nulu, i když v dočasných souborech protokolů se
již mohou nějaké záznamy nacházet. V takovém případě první soubor LOG každého typu vygenerovaný po
restartu obsahuje více záznamů, než udává určená hodnota. Všechny následně vytvořené soubory protokolů
obsahují správný počet záznamů.

Export dat protokolu do textového souboru
1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. Klepněte na položku Servery.

3. Klepněte na místní nebo vzdálenou stránku, pro kterou chcete nakonfigurovat externí protokolování.

4. Klepněte na tlačítko Konfigurovat externí protokolování.

5. Na kartě Obecné zvolte, jak často chcete, aby byla data protokolu odesílána do souboru.

6. Ze seznamu Hlavní server protokolování vyberte server, na který chcete protokoly odesílat.

Používáte-li systém Microsoft SQL s více než jedním serverem pro správu připojeným k databázi, stačí jako Hlavní
server protokolování jediný server.

7. Zaškrtněte položku Export protokolů do souboru výpisu.

8. Je-li to nutné, zaškrtněte položku Omezení záznamů souborů výpisu a vepište počet záznamů, který chcete odeslat
do textového souboru najednou.

9. Na kartě Filtr protokolu zvolte všechny protokoly, které chcete odeslat do textových souborů.

Pokud zvolený typ protokolu umožňuje nastavení úrovně závažnosti, je třeba zaškrtnout úrovně, které chcete
exportovat.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace serveru s podporou převzetí služeb při selhání pro externí
protokolování
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager funguje jako hlavní server protokolování pro předávání protokolů na
server syslog. Od verze 14.3 můžete nastavit druhý server pro správu, který bude fungovat jako server s podporou
převzetí služeb při selhání pro primární server. Pokud primární server pro správu přejde do režimu offline, druhý server
pro správu převezme a předá protokoly na server syslog. Když se primární server pro správu vrátí do režimu online,
obnoví předávání protokolů.

Konfigurace serveru s podporou převzetí služeb při selhání pro externí protokolování

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery pro správu, vyberte umístění a klikněte na možnost Konfigurovat
externí protokolování.
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2. Na kartě Obecné vyberte v rozevíracím seznamu Hlavní server protokolování primární server pro správu, na který
chcete protokoly odesílat.
Pokud primární server selže, jeho funkci převezme server pro správu, který je další v seznamu. Servery pro správu
jsou uvedeny v seznamu priorit serveru pro odesílání zpráv na kartě Správce > Servery > Upravit vlastnosti
umístění > karta Obecné.

3. Klikněte na tlačítko OK.

Instalace serveru pro správu pro zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Správa oznámení
Oznámení upozorňují správce a uživatele počítačů na potenciální bezpečnostní problémy.

Některé typy upozornění obsahují při konfiguraci výchozí hodnoty. Tyto přednastavené hodnoty poskytují rozumný
výchozí bod nastavení v závislosti na velikosti prostředí, je však možné, že je bude nutné upravit. Chcete-li nalézt ideální
poměr mezi malým a velkým množstvím upozornění, je třeba vyzkoušet různá nastavení. Nastavte prahovou hodnotu na
výchozí nastavení a vyčkejte několik dní. Po několika dnech můžete přizpůsobit nastavení oznámení.

Uvažujme, že se v síti nachází méně než 100 počítačů, u kterých budou zjišťovány viry, bezpečnostní rizika a události
brány firewall. Rozumným výchozím bodem nastavení v této síti je nastavení upozornění při zjištění dvou událostí rizika
během jedné minuty. V případě 100 až 1 000 počítačů je užitečnějším výchozím bodem je nastavení upozornění při
zjištění pěti rizik během jedné minuty.

Oznámení spravujete na stránce Monitory. Domovskou stránku můžete použít ke zjištění počtu nepotvrzených
oznámení, které vyžadují vaši pozornost.

Správa oznámení uvádí úkoly, které můžete provádět za účelem správy oznámení.

Table 157: Správa oznámení

Úloha Popis

Seznamte se s
oznámeními

Zjistěte, jak oznámení fungují.
Jak fungují oznámení

Ověřte, že je e-mailový
server konfigurován
k zasílání e-mailových
oznámení

Oznámení zasílána e-mailem vyžadují správnou konfiguraci produktu Symantec Endpoint Protection
Manager a e-mailového serveru.
Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery

Zkontrolujte předem
konfigurovaná
oznámení

Zkontrolujte přednastavená oznámení v produktu Symantec Endpoint Protection.
Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?

Zobrazte nepotvrzená
upozornění

Zobrazte a zareagujte na nepotvrzená oznámení.
Zobrazení a potvrzení oznámení

Konfigurace nových
oznámení

Volitelně vytvořte oznámení, aby vám a dalším správcům připomněla důležité problémy.
Nastavení oznámení správce
Zapnutí oznámení pro vzdálené klienty

Vytvořte filtry oznámení Také můžete vytvořit filtry pro rozšíření nebo omezení zobrazení všech oznámení, jejichž odeslání bylo
aktivováno.
Uložení a odstranění filtrů oznámení o správě

Jak fungují oznámení
Oznámení upozorňují správce a uživatele na potenciální bezpečnostní problémy. Oznámení může například upozornit
správce na vypršení licence nebo virovou infekci.
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Oznámení jsou vyvolána událostmi. Oznámení může být spuštěno novým bezpečnostním rizikem, změnou hardwaru na
klientském počítači nebo vypršením zkušební licence. Jakmile je spuštěno oznámení, může systém provádět akce. Akce
může zaznamenat oznámení v protokolu nebo spustit dávkový nebo spustitelný soubor nebo odeslat e-mailovou zprávu.

NOTE

E-mailová oznámení vyžadují správné nastavení komunikace mezi produktem Symantec Endpoint Protection
Manager a e-mailovým serverem.

Pro oznámení můžete nastavit období regulátoru. Období regulátoru určuje dobu, která musí uplynout před tím, než
dojde ke kontrole nových dat v podmínce oznámení. Má-li podmínka oznámení nastaveno období regulátoru, je
oznámení vyvoláno pouze při prvním výskytu spouštěcí podmínky v daném období. Předpokládejme například, že dojde
k rozsáhlému virovému útoku a je nastavena podmínka oznámení, na základě které je vždy, když viry napadnou pět
počítačů v síti, odeslán e-mail. Pokud nastavíte pro tuto podmínku oznámení hodinové období regulátoru, odešle server
během útoku každou hodinu pouze jeden e-mail s oznámením.

NOTE

Pokud období u možnosti Regulátor nastavíte pro oznámení o důležitých událostech na možnost Žádné,
musíte se ujistit, že klienti mohou nahrávat důležité události okamžitě. Ve výchozím nastavení je aktivována
možnost Umožnit klientům nahrávat důležité události okamžitě, která se konfiguruje v dialogovém okně
Nastavení komunikace.

Správa oznámení

Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery

Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?

Nastavení oznámení správce

Zobrazení a potvrzení oznámení

Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?
Symantec Endpoint Protection Manager poskytuje oznámení správcům. Většinu z těchto oznámení můžete přizpůsobit,
aby splňovala vaše potřeby. Například můžete přidat filtry omezující podmínku vyvolání pouze na konkrétní počítače.
Nebo můžete nastavit oznámení tak, aby po vyvolání provedla konkrétní akce.

Podle výchozího nastavení jsou tato oznámení po nainstalování aplikace Symantec Endpoint Protection Manager aktivní.
Oznámení, která jsou povoleny standardně, jsou konfigurována, aby vytvářela protokol na serveru a odesílala e-mail
správcům systému.

Správa oznámení

Jak aktualizace z jiné verze ovlivňuje podmínky oznámení
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Table 158: Přednastavená oznámení

Oznámení Popis

Chyba ověření Konfigurovatelný počet selhání přihlášení za zadané časové období vyvolá Oznámení o selhání
ověření. Můžete nastavit počet selhání přihlášení a dobu, v níž k nim musí dojít, které vyvolají
oznámení.

Seznam klientů byl změněn Toto oznámení se vyvolá, když dojde ke změně ve stávajícím seznamu klientů. Tato podmínka
oznámení je ve výchozím nastavení povolena.
Změny seznamu klientů mohou zahrnovat následující:
• přidání klienta,
• změna názvu klienta,
• odstranění klienta,
• změna hardwaru klienta,
• změna stavu nespravovaného detektoru klienta,
• změna režimu klienta.

Výstraha zabezpečení
klienta

Toto oznámení se vyvolá, dojde-li k některé z následujících bezpečnostních událostí:
• Události souladu
• Události ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele
• Události provozu
• Události paketu
• Události ovládání zařízení
• Události ovládání aplikací
Modifikací tohoto oznámení můžete specifikovat typ, závažnost a četnost událostí určujících, kdy
budou tato oznámení spuštěna.
Některé z těchto typů výskytů vyžadují, aby v příslušné zásadě bylo současně povoleno protokolování.

Note: Pokud nastavíte období regulátoru oznámení na hodnotu Žádný, ujistěte se, že klienti mohou
důležité události nahrávat okamžitě. Ve výchozím nastavení je aktivována možnost Umožnit
klientům nahrávat důležité události okamžitě, která se konfiguruje v dialogovém okně Nastavení
komunikace.

Zjištění klamavého chování Když se útočník pokusí manipulovat s klamavou položkou nebo ji změnit, nástroje klamavého chování
uloží událost do protokolu. Oznámení se aktivuje v těchto případech:
• Útočník pronikne obranou klienta.
• Útočník získá informace o klientském počítači.
• Útočník se pokusí využít klientský počítač k dalším útokům v podnikové síti.

Obsah funkce Ochrana
stahování je zastaralý

Upozornění pro správce na zastaralý obsah ochrany při stahování. Můžete zadat stáří definic, které
vyvolá oznámení.

Výstraha hledání hodnocení
souboru

Upozorní správce na skutečnost, že byl soubor odeslán společnosti Symantec ke kontrole hodnocení.
Technologie SONAR a funkce Download Insight používají vyhledávání hodnocení souborů a odesílají
soubory společnosti Symantec automaticky.
Ve výchozím nastavení je aktivováno oznámení Zjištění hodnocení souboru.

Byla zjištěna vynucená
aplikace

Upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy je zjištěna aplikace v seznamu komerčních aplikací nebo když
dojde ke zjištění aplikace na seznamu aplikací sledovaných správcem.

Signatura IPS je zastaralá Upozorňuje správce na zastaralé signatury IPS. Můžete zadat stáří definic, které vyvolá oznámení.
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Oznámení Popis

Problém licencování Vypršení platnosti placené licence
Toto oznámení upozorňuje správce a případně partnery na placené licence, jejichž platnost skončila
nebo brzy skončí.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.
Nadměrný počet instalací
Toto oznámení upozorňuje správce a případně partnery na zavedení přílišného množství placených
licencí.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.
Konec platnosti licence zkušební verze
Toto oznámení upozorňuje správce na konec platnosti licencí zkušební verze a zkušební licence,
jejichž platnost vyprší za 60, 30 a 7 dnů.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivní, pokud zde není licence zkušební verze. Ve výchozím
nastavení není povoleno, pokud se blíží upgrade vaší licence nebo pokud byla zaplacena.

Zjištění omezení zneužití
paměti

Toto oznámení se aktivuje, když je zjištěn útok zneužívající zranitelná místa systému Windows.

Výstraha zatížení sítě:
Požadavky na úplné
definice virů a spywaru

Upozorní správce na příliš vysoký počet klientů požadujících úplnou sadu definic a na možné
problémy s šířkou pásma sítě.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.

Nová známá aplikace Toto upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy dojde ke zjištění nové aplikace.
Zjištěno nové riziko Toto upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy prověřování virů a spywaru zjistí nové riziko.

Note: Pokud nastavíte období regulátoru oznámení na hodnotu Žádný, ujistěte se, že klienti mohou
důležité události nahrávat okamžitě. Ve výchozím nastavení je aktivována možnost Umožnit
klientům nahrávat důležité události okamžitě, která se konfiguruje v dialogovém okně Nastavení
komunikace.

Nový softwarový balíček Toto oznámení se vyvolá, když je stažen nový balíček softwaru nebo dojde k některé z následujících
událostí:
• Funkce LiveUpdate stáhne klientský balíček.
• Je upgradován server pro správu.
• Konzola manuálně importuje klientské balíčky.
• Služba LiveUpdate má k dispozici nové definice zabezpečení nebo nový obsah modulů.
Můžete upřesnit, zda upozornění vyvolají pouze nové definice zabezpečení, pouze nové klientské
balíčky, nebo obojí.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.

Nové uživatelem povolené
stahování

Toto oznámení se aktivuje ve chvíli, kdy v klientském počítači dojde k povolení aplikace zjištěné funkcí
Download Insight. Správce může pomocí těchto informací vyhodnotit, zda má být aplikace blokována
nebo povolena.

Doporučeno prověření
nástrojem Power Eraser

Upozorní správce na skutečnost, že při pravidelném prověřování nelze infekci opravit. Správci tak
mohou použít nástroj Power Eraser.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.

Incident rizika Toto oznámení upozorňuje správce na epidemii bezpečnostního rizika. Nastavte počet a typ výskytů
nových rizik a časové období, ve kterém k nim musí dojít, aby bylo toto oznámení vyvoláno. Typy
výskytů zahrnují výskyty v libovolném počítači, výskyty v jednom počítači nebo výskyty v určitých
počítačích.
Tato podmínka oznámení je ve výchozím nastavení povolena.

Note: Pokud nastavíte období regulátoru oznámení na hodnotu Žádný, ujistěte se, že klienti mohou
důležité události nahrávat okamžitě. Ve výchozím nastavení je aktivována možnost Umožnit
klientům nahrávat důležité události okamžitě, která se konfiguruje v dialogovém okně Nastavení
komunikace.
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Oznámení Popis

Stav serveru Toto oznámení vyvolají problémy se stavem serveru. Oznámení uvádí název serveru, stav serveru,
důvod a poslední stav online/offline.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.

Jedna událost rizika Toto upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy dojde ke zjištění jedné události rizika. Upozornění obsahuje
podrobnosti o tomto riziku. Podrobnosti zahrnují postiženého uživatele a počítač a akce provedené
serverem pro správu.

Note: Pokud nastavíte období regulátoru oznámení na hodnotu Žádný, ujistěte se, že klienti mohou
důležité události nahrávat okamžitě. Ve výchozím nastavení je aktivována možnost Umožnit
klientům nahrávat důležité události okamžitě, která se konfiguruje v dialogovém okně Nastavení
komunikace.

Definice SONAR jsou
zastaralé

Upozorňuje správce na zastaralé definice ochrany SONAR. Můžete zadat stáří definic, které vyvolá
oznámení.

Systémová událost Toto oznámení se aktivuje při určitých systémových událostech a poskytuje informace o počtu těchto
zjištěných událostí. Mezi systémové události patří činnosti serveru pro správu, chyby replikace,
zálohování a chyby systému.

Nespravované počítače Toto oznámení se vyvolá, když server pro správu zjistí nespravované počítače v síti. Oznámení
poskytuje podrobné informace včetně adresy IP, adresy MAC a operačního systému každého
nespravovaného počítače.

Vypršení platnosti licence
na aktualizaci

Aktualizacím z předchozích verzí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na aktuální verzi
je udělena licence na aktualizaci. Toto upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy se přiblíží konec platnosti
licence na aktualizaci.
Oznámení se zobrazí pouze po provedení upgradu.

Definice virů jsou zastaralé Upozorňuje správce na zastaralé definice virů. Můžete zadat stáří definic, které vyvolá oznámení.
Ve výchozím nastavení je toto oznámení aktivováno.

O oznámeních partnerů
Když server pro správu zjistí, že klienti mají placené licence, jejichž platnost brzy končí nebo již skončila, může odeslat
oznámení správci systému. Podobně může server pro správu odeslat oznámení správci, když zjistí, že u licencí byl
překročen počet instalací.

V obou těchto případech však může řešení problému vyžadovat zakoupení nových licencí nebo jejich obnovení. U mnoha
instalací nemusí mít správce serveru oprávnění k takovým nákupům a namísto toho se spoléhá na partnera společnosti
Symantec, který tyto úkoly provádí.

Server pro správu nabízí možnost uchovávat kontaktní údaje pro partnera. Tyto údaje lze poskytnout při instalaci serveru.
Správce systému může také poskytnout nebo upravit údaje o partnerovi kdykoli po skončení instalace v podokně Licence
v konzole.

Jsou-li kontaktní údaje partnera dostupné v serveru pro správu, oznámení týkající se placené licence a překročené
licence jsou odesílána automaticky správci i partnerovi.

Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?

Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými
servery
Aby mohl server pro správu odesílat automatická oznámení e-mailem, je třeba konfigurovat připojení mezi serverem pro
správu a poštovním serverem.

Správa oznámení
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Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery
1. V konzoli klikněte na položku Správce a poté na položku Servery.

2. V části Servery vyberte server pro správu, u něhož chcete navázat spojení s poštovním serverem.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti serveru.

4. V dialogovém okně Vlastnosti serveru klepněte na kartu Poštovní server.

5. Zadejte nastavení e-mailového serveru.

Podrobné informace o nastavení možností zobrazíte klepnutím na položku Nápověda.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Viz Odesílání testovacích e-mailových zpráv spadá pod konzoli Endpoint Protection Manager.

Zobrazení a potvrzení oznámení
Je možné zobrazit nepotvrzená oznámení nebo všechna oznámení. Můžete potvrdit nepotvrzené oznámení. Můžete
zobrazit všechny podmínky oznámení, které jsou aktuálně nakonfigurovány na konzole.

Podokno Stav zabezpečení na domovské stránce uvádí počet nepotvrzených oznámení, k nimž došlo za posledních 24
hodin.

Správa oznámení

1. Chcete-li zobrazit poslední nepotvrzená oznámení, klikněte v konzoli na možnost Domů.

2. Na Domovské stránce v podokně Stav zabezpečení klepněte na možnost Zobrazit oznámení.

Seznam nedávných nepotvrzených oznámení se zobrazí na kartě Oznámení.

3. Volitelně můžete v seznamu oznámení ve sloupci Hlášení klepnout na ikonu dokumentu, je-li k dispozici.

Hlášení oznámení se zobrazí v samostatném okně prohlížeče. Pokud není ikona dokumentu uvedena, všechny
informace o oznámení se zobrazí ve sloupci Zpráva v seznamu upozornění.

4. Chcete-li zobrazit všechna oznámení, klikněte v konzoli na možnost Monitory a potom na kartu Oznámení.

5. Volitelně můžete na kartě Oznámení v nabídce Použít uložený filtr vybrat uložený filtr.

Uložení a odstranění filtrů oznámení o správě

6. Volitelně můžete na kartě Upozornění v nabídce Časový rozsah vybrat časový rozsah.

7. Na kartě Oznámení klepněte na tlačítko Zobrazit oznámení.

8. Chcete-li potvrdit oznámení, zobrazte je.

9. Na kartě Oznámení v seznamu upozornění ve sloupci Potvrzení klepněte na červenou ikonu a oznámení potvrďte.

10. Chcete-li zobrazit všechny nakonfigurované podmínky oznámení, klikněte v konzoli na možnost Monitory.

11. Na stránce Monitory na kartě Oznámení klepněte na možnost Podmínky oznámení.

Zobrazí se všechny podmínky oznámení, které jsou nakonfigurovány na konzole. Seznam můžete filtrovat výběrem
typu oznámení z nabídky Zobrazit typ oznámení.

Uložení a odstranění filtrů oznámení o správě
Filtry můžete použít k rozšíření nebo omezení zobrazení náhledu oznámení o správě v konzole. Můžete uložit nové filtry a
můžete odstranit dříve uložené filtry.

Zobrazení a potvrzení oznámení
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Správa oznámení

Můžete vytvořit uložený filtr, který používá libovolnou kombinaci následujících kritérií:

• Časové období
• Stav přijetí
• Typ oznámení
• Vytvořil
• Název oznámení

Například můžete vytvořit filtr, který zobrazuje pouze nepotvrzená oznámení o napadení rizikem vydaná za posledních 24
hodin.

1. Pokud chcete přidat filtr oznámení, klikněte v konzoli na možnost Monitory.

2. Na stránce Monitory na kartě Oznámení klikněte na možnost Další nastavení.

Možnost Další nastavení je ve verzi 12.1.x jako Rozšířené nastavení.

3. Pod nadpisem Jaká nastavení filtru chcete použít? nastavte kritéria pro filtr.

4. Klikněte na tlačítko Uložit filtr.

5. Na kartě Oznámení v poli Název filtru zadejte název filtru a klepněte na tlačítko OK.

6. Pokud chcete odstranit uložený filtr oznámení, klikněte v konzoli na možnost Monitory.

7. Na stránce Monitory na kartě Oznámení v nabídce Použít uložený filtr vyberte filtr.

8. Vpravo od nabídky Použít uložený filtr klepněte na ikonu X.

9. V dialogovém okně Odstranit filtr klepněte na tlačítko Ano.

Nastavení oznámení správce
Můžete nastavit oznámení, aby vás a ostatní správce upozorňovala, když dojde k určité události. Můžete také přidat
podmínky, které vyvolají oznámení připomínající vám provedení důležitých úkolů. Například můžete přidat podmínku
oznámení, která vás informuje, když vyprší platnost licence nebo když dojde ke zjištění bezpečnostního rizika.

Po vyvolání může oznámení provést konkrétní akce, jako jsou tyto:

• protokolování oznámení do databáze,
• odeslání e-mailu jednomu nebo více jednotlivcům,
• spuštění dávkového souboru.

NOTE

Chcete-li odesílat e-mailová oznámení, je nutné nakonfigurovat poštovní server pro komunikaci se serverem pro
správu.

Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery

Zvolte podmínku oznámení ze seznamu dostupných typů oznámení.

Jakmile vyberete typ oznámení, proveďte konfiguraci následovně:

• Upřesněte filtry.
Ne všechny typy oznámení nabízejí filtry. Pokud je nabízejí, můžete filtry použít k omezení podmínek, které oznámení
vyvolávají. Například můžete omezit oznámení tak, aby se vyvolávala pouze v případě, že jsou ovlivněny počítače v
konkrétní skupině.

• Upřesněte nastavení.
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Všechny typy oznámení poskytují nastavení, ale konkrétní nastavení se liší typ od typu. Například oznámení o riziku
vám může umožnit zadat, jaký typ prověřování vyvolá oznámení.

• Upřesněte akce.
Všechny typy oznámení nabízejí akce, které lze upřesnit.

NOTE

Pokud období u možnosti Regulátor nastavíte pro oznámení o důležitých událostech na možnost Žádné,
musíte se ujistit, že klienti mohou nahrávat důležité události okamžitě. Mezi relevantní oznámení patří
následující: Výstraha zabezpečení klienta, Jedna událost rizika, Zjištěno nové riziko a Incident rizika. Ve
výchozím nastavení je aktivována možnost Umožnit klientům nahrávat důležité události okamžitě, která se
konfiguruje v dialogovém okně Nastavení komunikace.

Nastavení oznámení správce
1. V konzole klikněte na položku Monitory.

2. Na stránce Monitory na kartě Oznámení klepněte na možnost Podmínky oznámení.

3. Na kartě Oznámení klepněte na možnost Přidat a poté klepněte na typ oznámení.

4. V dialogovém okně Přidat podmínku oznámení zadejte tyto informace:

• V textovém poli Název oznámení zadejte název, který bude označovat podmínku oznámení.
• V oblasti Jaké nastavení filtru chcete použít, je-li k dispozici, zadejte nastavení filtru pro podmínku oznámení.
• V oblasti Jaké si přejete nastavení pro toto oznámení zadejte podmínky, které oznámení vyvolají.
• V oblasti Jaká akce se má provést při vyvolání oznámení zadejte akce, které se mají provést, když je oznámení

vyvoláno.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Správa oznámení

Zobrazení a potvrzení oznámení

Jak aktualizace z jiné verze ovlivňuje podmínky oznámení
Když je aplikace Symantec Endpoint Protection instalována na nový server, řada podmínek oznámení je předem
konfigurována a standardně povolena. Aktualizace na verzi Symantec Endpoint Protection z předchozí verze však může
mít vliv na to, které podmínky oznámení jsou standardně povoleny. Může to mít také vliv na jejich výchozí nastavení.

Následující podmínky oznámení jsou standardně povoleny v nové instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection:

• Seznam klientů byl změněn
• Nový klientský software
• Problém zavedení nadměrného počtu klientů
• Problém s placenou licencí
• Incident rizika
• Stav serveru
• Vypršení licence zkušební verze
• Definice virů jsou zastaralé

Když správce aktualizuje software z předchozí verze, všechny stávající podmínky oznámení předchozí verze jsou
zachovány. Stávající podmínky oznámení Nový softwarový balíček se však stanou podmínkami oznámení Nový
klientský software. Podmínka Nový klientský software má dvě nastavení, která nejsou uvedena v podmínce Nový
softwarový balíček: Klientský balíček a Definice zabezpečení. Když je software aktualizován, obě tato nastavení jsou
povolena pro tento typ podmínek oznámení, který je zachován i při aktualizaci. Oznámení Nový klientský software, což
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jsou podmínky vytvořené po aktualizaci, které však mají standardně povoleno nastavení Klientský balíček a zakázáno
nastavení Definice zabezpečení.

NOTE

Když je nastavení Definice zabezpečení v podmínce oznámení Nový klientský software povoleno, může
to způsobit odesílání velkého množství oznámení. K této situaci může dojít, když existuje mnoho klientů nebo
když jsou naplánovány časté aktualizace definic zabezpečení. Pokud nechcete přijímat častá oznámení
týkající se aktualizací definic zabezpečení, můžete upravit podmínku oznámení a zakázat nastavení Definice
zabezpečení.

Několik podmínek oznámení může mít nové nastavení, které nebylo k dispozici v předchozích verzích: Odeslat e-mail
správcům systému. Je-li toto nastavení v podmínce oznámení nové, je po aktualizaci standardně zakázáno u všech
stávajících podmínek daného typu.

Pokud nebyl výchozí typ podmínky oznámení přidán v předchozí instalaci, je tato podmínka oznámení přidána v
aktualizované instalaci. Proces aktualizace však nemůže určit, které výchozí podmínky upozornění správce v předchozí
instalaci vědomě odstranil. S jednou výjimkou jsou proto všechna následující nastavení akcí v aktualizované instalaci
zakázána v každé výchozí podmínce oznámení: Odeslat e-mail správcům systému, Protokolovat oznámení, Spustit
dávkový soubor a Odeslat e-mail. Když jsou zakázány všechny tyto čtyři akce, podmínka oznámení není zpracována, i
když je podmínka samotná přítomna. Správci mohou upravit podmínky oznámení a povolit libovolné z těchto nastavení.

Nezapomeňte, že podmínka oznámení Nový klientský software je výjimkou: může standardně vytvářet oznámení,
je-li přidána během procesu aktualizace. Na rozdíl od ostatních výchozích podmínek oznámení jsou nastavení akcí
Protokolovat oznámení a Odeslat e-mail správcům systému pro tuto podmínku povolena.

Pokud předchozí verze softwaru nepodporuje licence, je povolena podmínka oznámení Vypršení platnosti licence na
aktualizaci.

Některé typy podmínek oznámení nejsou k dispozici v předchozích verzích softwaru. Tyto podmínky oznámení jsou
standardně povoleny, když je software aktualizován.

Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?
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Správa serverů pro správu, stránek a databází

Informace o komunikaci mezi klientem a serverem, provádění zotavení po havárii, konfiguraci replikace, stránek a
převzetí služeb při selhání

Tuto část můžete použít k provedení následujícího:

• Konfigurace připojení mezi klientem a serverem pro správu.
• Konfigurace serverů pro správu a certifikátů.
• Správa databáze.
• Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení.
• Správa stránek a replikací.
• Provedení zotavení po havárii.

Typy serverů Symantec Endpoint Protection
Následující definice vám poskytnou základní informace o správě serverů:

• Umístění
Umístění je tvořeno jedním či více servery pro správu a jednou databází. Obvykle se společně nacházejí na stejném
místě v podniku Umístění, ke kterému se přihlašujete, je místní umístění, a lze jej přímo měnit. Jiná umístění než
místní se nazývají vzdálená umístění. Umístění lze propojit s využitím replikace.
Nastavení umístění a replikace

• Server pro správu
Počítač, na kterém je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nainstalována. Na serveru pro správu je možné
vytvářet zásady a přiřazovat je různým organizačním skupinám. Podle potřeby můžete sledovat klienty, prohlížet
zprávy, protokoly nebo upozornění a konfigurovat servery či účty správců. Více serverů pro správu v jednom umístění
poskytuje funkce pro zotavení a vyrovnávání zátěže.
Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

• Databázový server
Databáze používaná aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Každé umístění má jednu databázi, Microsoft
SQL Server Express nebo Microsoft SQL Server. Databáze se nachází buď na stejném počítači jako server pro
správu, nebo, v případě použití databáze SQL Server, na počítači jiném. Ve verzi 14.3 RU1 nahrazuje vestavěnou
databázi databáze SQL Server Express.
Údržba databáze

• Replikační partner
Vztah mezi dvěma lokacemi, vytvořený pro umožnění replikace dat mezi nimi.
Nastavení umístění a replikace

Export a import nastavení serveru
Soubor vlastností serveru obsahuje nastavení serveru pro Symantec Endpoint Protection Manager. V následujících
situacích bude možná nutné exportovat a importovat soubor vlastností serveru:

• K opětovné instalaci Symantec Endpoint Protection Manager použijte soubor pro obnovení po katastrofě.
Soubor pro obnovení po katastrofě neobsahuje nastavení serveru. Při opětovné instalaci Symantec Endpoint
Protection Manager ztratíte všechny dříve provedené změny výchozích nastavení serveru. K opětovnému importování
změněných nastavení serveru můžete použít exportovaný soubor vlastností serveru.

• Symantec Endpoint Protection Manager instalujte v testovacím prostředí a pak v pracovním prostředí instalujte server
pro správu. Exportovaný soubor vlastností serveru můžete importovat do pracovního prostředí.
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Správa serverů Symantec Endpoint Protection Manager a serverů třetích stran

1. Pokud chcete exportovat nastavení serveru, klikněte v konzoli na možnost Správce a poté klikněte na možnost
Servery.

2. V části Servery rozbalte položku Lokální umístění (umístění název_umístění) a vyberte server pro správu, který
chcete exportovat.

3. Klikněte na položku Exportovat vlastnosti serveru.

4. Zvolte umístění, do kterého má být soubor uložen, a určete název souboru.

5. Klikněte na možnost Exportovat.

6. Pokud chcete importovat nastavení serveru, klikněte v konzoli na možnost Správce a poté klikněte na možnost
Servery.

7. V části Servery rozbalte položku Lokální umístění (umístění název_umístění) a vyberte server pro správu, do
kterého chcete importovat nastavení.

8. Klikněte na položku Importovat vlastnosti serveru.

9. Vyberte soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Importovat.

10. Klikněte na tlačítko Ano.

Správa serverů Symantec Endpoint Protection Manager a serverů
třetích stran
Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete nakonfigurovat tak, aby integrovala mnoho typů serverů v
prostředí vaší sítě.

Table 159: Správa serveru

Úloha Popis

Další informace o
serverech

Rozhodněte, které typy serverů je třeba nastavit.
Typy serverů Symantec Endpoint Protection

Nastavení povolení
komunikace serveru

Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat přístup ke vzdálené konzole. Přístup lze řídit přidáním
výjimek založených na IP adrese jediného počítače nebo skupiny počítačů.
Udělení nebo blokování přístupu ke vzdáleným konzolám Symantec Endpoint Protection Manager

Úprava nastavení serveru Úpravou nastavení serveru můžete změnit nastavení databáze nebo vaši databázi obnovit na jiném
počítači.
Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurace poštovního
serveru

Aby bylo možné pracovat s určitým poštovním serverem v síti, je třeba tento server nakonfigurovat.
Vytvoření komunikace mezi serverem pro správu a poštovnými servery

Správa adresářových
serverů

Pokud chcete usnadnit správu účtů správců nebo vytvořit organizační jednotky, můžete aplikaci
Symantec Endpoint Protection integrovat s adresářovými servery.
Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru

Konfigurace nastavení
proxy, pokud používáte
server proxy k připojení
k serverům aktualizace
LiveUpdate společnosti
Symantec

Budete-li chtít, aby se aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k Internetu připojovala pomocí
serveru proxy, je nutné připojení tohoto serveru nakonfigurovat.
Konfigurace připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k proxy serveru za účelem
přístupu k internetu a stažení obsahu ze serveru služby Symantec LiveUpdate
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Úloha Popis

Import nebo export
vlastností serveru

Podle potřeby můžete exportovat nastavení do souboru formátu .xml a poté je znovu naimportovat.
Export a import nastavení serveru

Správa certifikátů serverů Server Symantec Endpoint Protection Manager používá certifikát serveru k šifrování dat pro komunikaci
mezi všemi servery a klienty v síti. Server se identifikuje a ověřuje pomocí certifikátu serveru. Může být
nutné certifikát serveru obnovit, aktualizovat nebo vygenerovat nový.
O certifikátech serverů
Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
Zálohování certifikátu serveru
Vytvoření nového certifikátu serveru

Konfigurace ověření
SecurID pro server

Jestliže se rozhodnete účty správců ověřovat prostřednictvím systému RSA SecurID, je nutné konfigurací
serveru pro správu zajistit také jeho komunikaci se serverem RSA.
Používání ověření RSA SecurID s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurace
dvoufaktorového ověřování
v aplikaci Symantec
Endpoint Protection
Manager pomocí aplikace
Symantec VIP

Pokud ve vašem prostředí používáte aplikaci Symantec VIP k dvoufaktorovému ověřování, můžete jej
povolit u správců, kteří provádí ověřování v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Tato podpora je přidána ve verzi 14.2.
Konfigurace dvoufaktorového ověřování pomocí aplikace Symantec VIP

Přesunutí serveru na jiný
počítač

Následující situace mohou být důvodem nutnosti přesunout software se serverem pro správu z jednoho
počítače na jiný:
• Je třeba server pro správu přesunout z testovacího prostředí do pracovního.
• V počítači se spuštěným serverem pro správu došlo k poškození hardwaru.
Software se serverem pro správu můžete přesunout následujícími způsoby:
• Nainstalujte server pro správu na jiném počítači za účelem replikace.

Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace
• Nainstalujte server pro správu na jiném počítači pomocí souboru pro zotavení.

Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Spuštění a zastavení
serveru pro správu

Server pro správu je spouštěn jako automatická služba. Při provádění upgradu nebo zotavení po
katastrofě je nutné službu serveru pro správu zastavit.
Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Údržba databáze
Aplikace Symantec Endpoint Protection (SEPM) podporuje databázi Microsoft SQL Server Express i databázi Microsoft
SQL Server. Pokud máte více než 5000 klientů, měli byste použít databázi Microsoft SQL Server.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager automaticky nainstaluje databázi Microsoft SQL Server Express.
Databázi SQL Server Express můžete nainstalovat také samostatně. Databáze obsahuje informace o bezpečnostních
zásadách, nastavení konfigurace, data o útocích, protokoly a zprávy. Ve verzi 14.3 RU1 nahrazuje vestavěnou databázi
databáze SQL Server Express.

Po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se server pro správu začne po několika týdnech či měsících
zpomalovat. Výkon serveru pro správu můžete vylepšit snížením úložného prostoru databáze a naplánováním různých
úloh údržby databáze.
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Table 160: Úlohy správy databáze

Úloha Popis

Plánování pravidelného
zálohování databáze

Pro případ, že by došlo k poškození databáze, je nutné naplánovat pravidelné zálohování databáze.
Zálohování databáze a protokolů
Plánování automatického zálohování databáze
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection
Případně, aby se zabránilo automatickému čištění databáze, dokud nedojde k zálohování, můžete data
z databáze vyčistit ručně.
Ruční smazání dat protokolu z databáze

Plánování úloh údržby
databáze

Délku interakce mezi serverem pro správu a databází je možné urychlit naplánováním úloh údržby
databáze. Můžete naplánovat server pro správu tak, aby následující úlohy prováděl okamžitě nebo až
tehdy, když na klientských počítačích nejsou uživatelé.
• Odstraňte nepoužívaná data z protokolu transakcí.
• Přestavějte indexy databázových tabulek, aby se zlepšili možnosti řazení databáze a vyhledávání v

ní.
Plánování automatických úkonů údržby databáze

Periodická kontrola velikosti
souboru databáze

Zajistěte, aby databáze nedosáhla maximální velikosti souboru. Databáze Microsoft SQL Server
Express má limit velikosti 10 GB. Pokud nainstalujete databázi SQL Server Express při instalaci
aplikace SEPM, aplikace vás na přiblížení k limitu upozorní.
Zvýšení velikosti souboru databáze Microsoft SQL Server

Výpočet úložného prostoru
databáze, který potřebujete

Před rozhodnutím, jak snížit objem úložného prostoru, vypočítejte celkový objem místa na disku, které
potřebujete.
Prostor zabíraný databází závisí na následujících faktorech:
• Velikost protokolu a doba vypršení platnosti.
• Počet klientských počítačů.
• Průměrný počet virů za měsíc.
• Počet událostí, které potřebujete uchovávat pro jednotlivé protokoly.
• Počet aktualizací obsahu.

Každá aktualizace obsahu vyžaduje asi 300 MB.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
Vrácení starší verze aktualizací zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

• Počet verzí klienta, které potřebujete uchovávat pro jednotlivé jazyky.
Pokud například využíváte 32 i 64bitové klienty, může být zapotřebí dvojnásobné množství
jazykových verzí.

• Počet záloh, které je potřeba uchovat.
Velikost zálohy činí přibližně 75 procent velikosti databáze krát počet kopií zálohy, které
uchováváte.

Další informace o výpočtu potřebného místa na pevném disku naleznete v dokumentu společnosti
Symantec Symantec Endpoint Protection Sizing and Scalability Best Practices (Nejlepší postupy pro
dimenzování a škálování aplikace Symantec Endpoint Protection).
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Úloha Popis

Snížení objemu dat protokolu Databáze neustále přijímá a ukládá položky do souborů protokolu. Údaje uložené v databázi je třeba
spravovat, aby údaje nezabíraly veškeré volné místo na disku. Příliš mnoho údajů může způsobit
zhroucení počítače, na kterém databáze běží. 
Objem protokolovaných dat je možné snížit provedením následujících úkonů:
• Načítejte na server pouze některé klientské protokoly a změňte frekvenci, se kterou se klientské

protokoly načítají.
Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu

• Určete, kolik položek protokolu na klientském počítači může zůstat v databázi a jak dlouho.
Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

• Filtrováním méně důležitých událostí rizik a systému lze snížit množství dat předávaných na server.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem Windows

• Snižte velikost místa v adresáři, kam jsou data protokolů ukládána před vložením do databáze.
Informace o zvětšování místa na disku serveru pro data protokolů klientů

• Snižte počet klientů, které spravují jednotlivé servery pro správu.
Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

• Snižte frekvenci prezenčního signálu, která řídí četnost odesílání klientských protokolů na server,
Aktualizace zásad a obsahu v klientovi pomocí režimu push nebo pull

Export protokolovaných dat
na jiný server

Z bezpečnostních důvodů může být potřeba mnoho záznamů protokolu uchovávat delší dobu. Aby se
objem protokolovaných dat klienta udržel na nízké úrovni, je možné protokolovaná data exportovat na
jiný server.
Pro případ, že bude jeden ze serverů mimo provoz, můžete nakonfigurovat několik serverů pro správu,
aby přijímaly data protokolu.
Export dat na server syslog
Export dat protokolu do textového souboru

Vytvoření instalačních balíků
klienta pouze s potřebnou
ochranou

Čím více ochranných funkcí s klientem nainstalujete, tím více místa informace klienta zaberou v
databázi. Vytvářejte instalační balíky klienta pouze s takovou úrovní ochrany, kterou klientský počítač
potřebuje. Čím více skupin přidáte, tím více místa informace klienta zaberou v databázi.
Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Použítí poskytovatele
aktualizací skupiny ke
stažení obsahu

Pokud máte malou šířku pásma nebo více než 100 klientských počítačů, používejte ke stahování
obsahu poskytovatele aktualizací skupiny. Například 2 000 klientů používajících poskytovatele
aktualizací skupiny představuje při stahování obsahu ekvivalent používání čtyř až pěti serverů pro
správu.
Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům
Ke snížení využitého místa na disku a velikosti databáze můžete snížit počet revizí obsahu, které
budou na serveru uloženy.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager

Obnovit databázi Poškozenou databázi můžete obnovit na stejném počítači, na kterém jste ji původně nainstalovali.
Případně můžete databázi nainstalovat na jiný počítač.
Obnovování databáze

Ověření připojení k databázi

Informace v databázi jsou uloženy v tabulkách, také známých jako schéma databáze. Může být zapotřebí schéma pro
zápis dotazů v přizpůsobených zprávách. Další informace najdete v části:

Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Spuštění automatického zálohování databáze
Můžete naplánovat zálohování databáze na dobu, kdy je v síti přihlášeno méně uživatelů.

Databázi můžete zálohovat kdykoli.
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Zálohování databáze a protokolů

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.

2. V části Servery klikněte na možnost Lokální umístění (Mé umístění) > SQLEXPRESSSYMC.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti databáze.

4. V dialogovém okně Vlastnosti databáze na kartě Nastavení zálohování proveďte následující úlohy.

• V rozevíracím seznamu Záložní server vyberte server správy, na který chcete zálohu uložit.
• Zaškrtněte políčko Zálohovat protokoly, pokud chcete uložit kopii protokolů z bezpečnostních důvodů nebo kvůli

zásadám společnosti.
Jinak ponechejte tuto možnost vypnutou, protože protokoly vyžadují velký diskový prostor.

• Pokud to vyžadují zásady společnosti, nastavte možnost Počet záloh, které mají být zachovány. Pokud
používáte výchozí databázi a velikost databáze je příliš velká, ponechte číslo malé.

5. Ověřte, že je zaškrtnuto políčko Plánovat zálohování, a nastavte plán.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Plánování automatických úkonů údržby databáze
Po instalaci serveru pro správu bude prostor v databázi postupně růst. Server pro správu se po několika týdnech
či měsících zpomalí. Aby se snížila velikost databáze a zkrátila doba odezvy databáze, provádí server pro správu
následující úkony údržby databáze:

• Zkracuje protokoly transakcí.
Protokoly transakcí zaznamenávají téměř každou změnu, která se v databázi odehraje. Server pro správu odstraní
nepoužívaná data z protokolu transakcí.

• Přestavuje indexy.
Server pro správu defragmentuje indexy databázových tabulek, aby zkrátil čas, který zabere třídění databáze a
vyhledávání v ní.

Podle výchozího nastavení provádí server pro správu tyto úkony podle plánu. Úkony údržby můžete provádět okamžitě
nebo můžete plán nastavit na dobu, kdy u počítačů nejsou uživatelé.

NOTE

Provádění úloh údržby databáze lze také provádět pomocí aplikace Microsoft SQL Server Management
Studio. Tyto úlohy je však třeba provádět v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo v aplikaci
Management Studio, nikoli však v obou.

1. Pokud chcete spouštět úlohy údržby databáze na vyžádání, klikněte v konzoli na možnost Správce a poté klikněte na
možnost Servery.

2. V části Servery klepněte na ikonu vestavěné databáze.

3. V části Úlohy vyberte jednu z následujících možností:

• Zkrátit protokol transakcí nyní
• Přestavět indexy nyní
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4. Klepněte na tlačítko Spustit.

5. Po dokončení úkonu klepněte na tlačítko Zavřít.

6. Pokud chcete naplánovat automatické spuštění úloh údržby databáze, klikněte v konzoli na možnost Správce a poté
klikněte na možnost Servery.

7. V části Servery klepněte na ikonu vestavěné databáze.

8. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti databáze.

9. Na kartě Obecné zaškrtněte jednu či obě následující možnosti, potom klepněte na položku Naplánovat úlohu
a stanovte pro jednotlivé úlohy plán.

• Zkrátit protokoly transakcí databáze. Výchozí plán pro tento úkon je každé čtyři hodiny.
• Přestavět indexy. Výchozí plán pro tento úkon je každá neděle ve 14:00.

WARNING

Pokud tyto úlohy provádíte v aplikaci SQL Server Management Studio, potom zaškrtnutí těchto možností
zrušte.

Plánování automatického zálohování databáze

Zvýšení velikosti souboru databáze Microsoft SQL Server
Pokud používáte databázi SQL Server, kontrolujte pravidelně velikost databáze a zajistěte, aby nedosáhla maximální
velikosti. Pokud můžete, zvyšte maximální velikost, kterou databáze SQL Server udržuje.

Plánování automatických úkonů údržby databáze

Zvýšení velikosti databáze Microsoft SQL Server
1. Na serveru Microsoft SQL spusťte SQL Server Management Studio.

2. V nástroji Object Explorer rozbalte složku „Databases“, klikněte pravým tlačítkem na položku sem5 a klikněte na volbu
Vlastnosti.

3. V dialogovém okně Vlastnosti databáze vyberte možnost Soubory.

4. V části Databázové soubory vyberte možnost sem5_log1 a přejděte doprava, aby se zobrazil sloupec Automatický
růst

5. V sloupci Automatický růst klepněte na tlačítko ....

6. V dialogovém okně Změnit automatický růst pro sem5_log1 klikněte na možnost Neomezený růst souboru a poté
na tlačítko OK.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro
správu
Zásady společnosti mohou vyžadovat delší dobu uchovávání událostí protokolu v databázi. Můžete konfigurovat počet
uchovávaných položek protokolů a také počet dnů, po které se jednotlivé položky v protokolech klientů mají uchovávat.

Můžete konfigurovat, zda nahrát každý typ protokolu klientů na server. Rovněž můžete konfigurovat maximální velikost
nahraných souborů. Pokud se rozhodnete nenahrávat protokoly klientů, nemůžete provádět následující úkoly:

• Nebudete moci zobrazovat data protokolů klientů z konzoly Symantec Endpoint Protection Manager pomocí karty
Protokoly na stránce Monitory.

• Při zálohování databáze nebude moci zálohovat protokoly klientů.
• Nebude moci exportovat data protokolů klientů do souboru nebo do centrálního protokolovacího serveru.
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NOTE

Některá nastavení protokolů klientů jsou specifická pro určitou skupinu a některá se nastavují v zásadách
ochrany před viry a spywarem, které lze použít na určité umístění. Pokud chcete, aby byla všechna nastavení
protokolů vzdálených klientů a místních klientů odlišná, musíte ke správě klientů použít skupiny namísto
umístění.

Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu
1. Na konzole klepněte na možnost Klienti a vyberte skupinu.

2. Na kartě Zásady klikněte na možnost Protokol klienta.

3. V dialogovém okně Nastavení protokolu klienta pro název skupiny nastavte maximální velikost souboru a počet dní,
po které mají být položky protokolu uchovány.

4. U všech typů protokolů, které mají klienti odesílat do serveru, zaškrtněte políčko Odeslat na server pro správu.

5. U protokolů zabezpečení nebo provozu nastavte dobu činnosti a nečinnosti regulátoru.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi
Chcete-li získat lepší kontrolu nad využitím místa na disku, můžete snížit počet záznamů protokolu uchovávaných
v databázi. Můžete nakonfigurovat také počet dnů, po který se položky mají uchovávat.

NOTE

Informace o protokolech na kartě Protokoly konzoly Symantec Endpoint Protection Manager na stránce
Monitory jsou uspořádány v logických skupinách, aby bylo usnadněno jejich prohlížení. Názvy protokolů
na kartě Nastavení protokolu vlastností lokace odpovídají spíše obsahu protokolů než typům protokolů
uvedeným na kartě Protokoly na stránce Monitory.

Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání na server pro správu

Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi
1. V konzole klikněte na položku Správce.

2. V části Servery rozbalte možnost Místní lokace a klepněte na databázi.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti databáze.

4. Na kartě Nastavení protokolu nastavte pro každý typ protokolu počet položek a počet dnů, po který mají být tyto
položky uchovávány.

5. Klikněte na tlačítko OK.

Informace o zvětšování místa na disku serveru pro data protokolů klientů
Konfigurace, při níž jsou velké objemy dat klientských protokolů odesílány na server v krátkých intervalech, může způsobit
potíže s dostatkem místa na disku serveru. Pokud musíte odesílat velká množství dat klientských protokolů, můžete těmto
problémům předejít nastavením některých výchozích hodnot. Při zavádění klientů sledujte místo na serveru v adresáři pro
vkládání protokolů a výchozí hodnoty nastavte podle potřeby.

Výchozí adresář, v němž jsou protokoly převáděny na soubory DAT a pak zapisovány do databáze, je v následujícím
výchozím umístění:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\log.
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Chcete-li upravit hodnoty, které řídí dostupné místo na serveru, změňte je v registru systému Windows. Klíče registrů
systému Windows, které je nutné změnit, se nacházejí na serveru v umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM.

Klíče registrů systému Windows, které obsahují nastavení odesílání protokolů obsahuje seznam klíčů registrů systému
Windows a jejich výchozí hodnoty a popis činnosti.

Table 161: Klíče registrů systému Windows, které obsahují nastavení odesílání protokolů

Název hodnoty Popis

MaxInboxSpace Hodnota určuje místo přidělené adresáři, kde jsou soubory protokolů před
uložením do databáze převáděny na soubory .dat.
Výchozí hodnota je 8 GB.

MinDataFreeSpace Hodnota určuje minimální množství místa, které v tomto adresáři musí
zůstat volné. Pomocí tohoto klíče je možné zajistit, aby další aplikace, které
používají tentýž adresář, měly dostatek místa ke spouštění a nesnížil se
jejich výkon.
Výchozí hodnota je 200 MB.

IntervalOfInboxSpaceChecking Hodnota určuje dobu, po kterou server pro správu vyčká, než zkontroluje
množství místa ve schránce, které je k dispozici pro data protokolů.
Výchozí hodnota je 30 sekund.

Údržba databáze

Ruční smazání dat protokolu z databáze
Ruční čištění protokolů můžete provádět po zazálohování databáze, pokud tomuto způsobu dáváte přednosti jakou
součásti rutinní údržby databází.

Povolíte-li provádění automatického čištění, můžete některá data protokolů ztratit, pokud se zálohování vaší databáze
neprovádí dostatečně často. Provádíte-li pravidelné ruční čištění databáze s protokoly, kterému vždy předchází
zazálohování této databáze, máte jistotu, že všechna data vašich protokolů zůstanou uchována. Tento postup je velmi
účelný tehdy, pokud své protokoly musíte uchovávat poměrně dlouhou dobu, například po dobu jednoho roku. Protokoly
můžete ručně mazat, avšak tento postup je nepovinný a nemusíte jej provádět.

Zálohování databáze a protokolů

Určení velikosti protokolu a doby uchovávání položek protokolu v databázi

Postup při ručním odstraňování dat protokolu z databáze
1. Chcete-li zamezit automatickému čištění databáze do doby, než bude provedeno zálohování, použijte maximální

hodnoty pro nastavení velikosti protokolu lokace.

2. Proveďte zálohování, uznáte-li to za vhodné.

3. V počítači, ve kterém je nainstalován správce souborů, spusťte webový prohlížeč a zapište následující adresu URL:

https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs

Poté, co provedete tuto úlohu, se položky protokolů všech typů uloží do alternativní databázové tabulky. Původní
tabulka zůstane zachována, dokud nebude iniciováno další čištění databáze.

 540



 

4. Chcete-li smazat všechny položky včetně naposledy přidaných dat, proveďte opakované vyčištění. Původní tabulka
bude smazána a poté se do ní znovu začnou ukládat položky.

5. Vraťte nastavení na kartě Nastavení protokolu v dialogovém okně Vlastnosti umístění na požadované hodnoty.

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení
Klientské počítače musí mít možnost připojit se kdykoliv k serveru pro správu kvůli stahování zásad zabezpečení a
přijímání událostí protokolu. Pokud bude server pro správu nedostupný, k zachování komunikace s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager je nutné nastavit zotavení při selhání. Vyrovnání zatížení se používá k distribuci správy
klientů mezi několika servery pro správu využívajícími seznam serverů pro správu.

Následující tabulka obsahuje informace o úkolech, které je třeba provést k nastavení zotavení po selhání a vyrovnání
zátěže.

Table 162: Postup nastavení zotavení při selhání a vyrovnání zátěže

Úlohy Popis

Přečtěte si
informace o
zotavení při selhání
a vyrovnání zátěže.

Tyto informace jsou důležité při konfiguraci zotavení serverů pro správu po selhání a vyrovnání zátěže.
Informace o zotavení při selhání a vyrovnání zátěže

Nainstalujte další
servery pro správu.

Instalace serveru pro správu pro zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení
Mnoho klientů pro každý server pro správu závisí na několika faktorech, jako je například velikost protokolu.
Chcete-li vypočítat, kolik serverů pro správu potřebujete, viz:
Dokument white paper Doporučené postupy pro dimenzování a škálovatelnost aplikace Symantec Endpoint
Protection

Přidání serverů pro
správu do seznamu
serverů pro správu

Při nastavování vyrovnávání zatížení přidáváte na seznam serverů pro správu více serverů pro správu. Podle
potřeby můžete použít výchozí seznam serverů pro správu nebo vytvořit seznam nový a servery pro správu
přidat do něj. Seznam serverů pro správu obsahuje adresy IP nebo názvy hostitelů serverů pro správu, ke
kterým se klienti mohou připojit.
Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

Přiřazení vlastního
seznamu serverů
pro správu ke
skupině

Po vytvoření vlastního seznamu serverů pro správu je třeba tento seznam přiřadit ke skupině.
Přiřazení seznamu serverů pro správu skupině a umístění

Nastavení umístění a replikace

Pokud se server pro správu odpojí nebo klient a server pro správu nekomunikují, měli byste také tento problém vyřešit.

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Informace o zotavení při selhání a rozložení zatížení
Je možné instalovat dva nebo více serverů pro správu, které komunikují s jednou databází, a konfigurovat je pro zotavení
při selhání a vyrovnávání zátěže.

K vyrovnání zatížení dochází se seznamem serverů pro správu s prioritami, který je přiřazený skupině. Pro automatické
rozložení zatížení doporučujeme v umístění použít alespoň dva servery pro správu. Abyste chránili své klienty proti
selhání jednotlivého serveru pro správu, můžete nainstalovat více serverů pro správu než je třeba. Ve vlastním seznamu
serverů pro správu jsou jednotlivým serverům přiřazeny úrovně priority. Klient, který přichází do sítě, si k připojení
náhodně vybere některý server s prioritou jedna. Pokud první server, k němuž se pokusí připojit není dostupný a v
seznamu existují další servery s prioritou jedna, pokusí se náhodně připojit k jinému serveru. Není-li k dispozici žádný

 541

http://entced.symantec.com/sep/14/sep_ee_sizing
http://entced.symantec.com/sep/14/sep_ee_sizing


 

server s prioritou jedna, pokusí se klient o připojení k některému ze serverů v seznamu, jehož priorita má hodnotu 2. Tato
metoda distribuce připojení klientů slouží k náhodnému rozdělení zátěže klientů mezi servery pro správu.

Následující diagram znázorňuje součásti v různých podsítích. Servery pro správu a databázové servery mohou být ve
stejných podsítích. Servery jsou označeny čísly 1 a 2, která značí konfiguraci pro zotavení při selhání.

V konfiguraci pro zotavení při selhání všichni klienti odesílají a přijímají přenosy ze serveru 1. Pokud se server 1 vypne,
všichni klienti odesílají a přijímají přenosy ze serveru 2, dokud se server 1 nevrátí zpět online. Databáze je znázorněna
jako vzdálená instalace, ale lze ji nainstalovat také na počítač s nainstalovanou aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager.

Pokud máte v úmyslu používat místní servery, můžete také zvážit zotavení pro aktualizace obsahu. Seznam zdrojů
aktualizací s prioritami mohou používat také všechny komponenty, které spouští službu LiveUpdate. Vaše servery pro
správu mohou používat místní server LiveUpdate a zotavení provádět na serverech LiveUpdate na jiných fyzických
umístěních.

NOTE

Použití interních serverů LiveUpdate, poskytovatelů aktualizací skupiny a replikace umístění neposkytuje funkci
vyrovnání zátěže. Nenastavujte pro vyrovnávání zatížení více lokací.

NOTE

Ve verzi 14.3 MPX a starších můžete zotavení při selhání a vyrovnávání zátěže nastavit pouze s použitím
databáze Microsoft SQL Server. Pokud chcete použít zotavení při selhání u vestavěné databáze, je třeba
provést replikaci. Společnost Symantec doporučuje při použití replikace s vestavěnou databází nekonfigurovat
vyrovnávání zátěže, protože by mohlo dojít k nekonzistenci dat a jejich ztrátě.

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

Určení počtu požadovaných umístění

Nastavení umístění a replikace

Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení
Standardně mají servery pro správu přiřazenou stejnou prioritu při konfiguraci pro zotavení při selhání a rozložení zátěže.
Pokud chcete výchozí prioritu po instalaci změnit, můžete tak učinit za použití konzoly aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager. Vyrovnání zatížení lze konfigurovat pouze tehdy, když lokace obsahuje více než jeden server pro
správu.

K vyrovnávání zatížení dochází u serverů, kterým je přiřazena priorita 1 v seznamu serverů pro správu. Pokud je více
serverům přiřazena priorita 1, klienti náhodně vyberou jeden ze serverů a naváží s ním komunikaci. Pokud všechny
servery s prioritou 1 selžou, klienti se budou připojovat k serveru s prioritou 2.

Chcete-li zajistit vyrovnávání zátěže i cestování:

• Povolte službu DNS a zadejte název domény jako jedinou položku do vlastního seznamu serverů pro správu.
• Povolte funkci sledování umístění aplikace Symantec Endpoint Protection a pro jednotlivá umístění použijte vlastní

seznamy serverů pro správu. Pro každou ze svých lokací vytvořte alespoň jedno umístění.
• Je možné použít hardwarové zařízení, které zajišťuje zotavení při selhání a vyrovnání zátěže. Zařízení tohoto typu

často nabízejí i možnost nastavení cestování.

Informace o zotavení při selhání a vyrovnání zátěže

Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení
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1. V konzoli klikněte na možnost Zásady.

2. Rozbalte možnost Součásti zásad a klepněte na možnost Seznam serverů pro správu.

3. V části Úlohy klepněte na položku Přidat seznam serverů pro správu.

4. V dialogovém okně Seznam serverů pro správu klepněte na možnosti Přidat > Nový server.

5. V dialogovém okně Přidat server pro správu v poli Adresa serveru zadejte úplný název domény nebo adresu IP
serveru pro správu.

Pokud zadáte adresu IP, ujistěte se, že je statická a že ji všichni klienti dokáží rozpoznat.

6. Klikněte na tlačítko OK.

7. Přidejte podle potřeby další servery.

8. Pokud chcete nakonfigurovat vyrovnávání zátěže na jiném serveru pro správu, klepněte na možnosti Přidat > Nová
priorita.

9. Pokud chcete změnit prioritu serveru pro vyrovnávání zátěže, vyberte server a klikněte na možnost Přesunout
nahoru nebo Přesunout dolů.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Potom je třeba použít seznam serverů pro správu na skupinu.

Přiřazení seznamu serverů pro správu skupině a umístění

Instalace serveru pro správu pro zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení
Konfigurace zotavení při selhání se používají k udržování komunikace, pokud klienti nemohou komunikovat s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager. Vyrovnávání zatížení se používá k distribuci správy klientů mezi servery pro
správu. Zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení lze konfigurovat přiřazením priorit serverům pro správu v seznamech
serverů pro správu.

Instalace pro převzetí služeb při selhání a vyrovnávání zatížení jsou podporovány, pouze pokud původní aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager používá databázi Microsoft SQL Server. Soubory nativního klienta serveru SQL
musí být také nainstalovány na počítači, který používáte pro převzetí služeb při selhání nebo vyrovnávání zatížení.

Instalace serveru pro správu pro zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení:
1. Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

2. Na panelu Průvodce konfigurací serveru pro správu zaškrtněte možnost Vlastní konfigurace a poté klikněte na
tlačítko Další.

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager po instalaci

3. Vyberte počet klientů, které bude server spravovat a klepněte na tlačítko Další.

4. Označte možnost Instalovat další server správy k existujícímu webu a potom klepněte na tlačítko Další.

5. Na panelu Informace o serveru potvrďte nebo změňte výchozí hodnoty a klikněte na tlačítko Další.

6. V dialogovém okně Microsoft SQL Server Information klikněte ve zprávě o instalaci nástrojů klienta serveru SQL na
tlačítko OK.

7. Zadejte hodnoty vzdáleného serveru do následujících textových polí:

Krok jedna říká aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, kde na síti najít server SQL, který obsahuje název
hostitele, název instance a port.

Vyberte také typ ověření včetně ověřování systému Windows nebo ověření SQL.
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• Databázový server\název_instance
Port serveru SQL
Název databáze
Složka klienta SQL (na místním počítači)
Pokud v tomto textovém poli není již automaticky vyplněna správná cesta, potom nástroj Microsoft SQL Client
Utility není nainstalován nebo je nainstalován nesprávně.

8. Krok dva říká aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, jak se ověřit na serveru SQL a obsahuje název
databáze, uživatele databáze a heslo uživatele databáze.

Tyto informace by vám měly být dostupné již v době, kdy jste nainstalovali první server pro správu pro dané umístění.

9. Klikněte na tlačítko Další.

10. Zadejte a potvrďte heslo účtu správce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Volitelně zadejte e-mailovou adresu správce.

11. Klikněte na tlačítko Další.

12. Při upozornění si přečtěte textovou zprávu a poté klikněte na tlačítko OK.

13. Na panelu Server pro správu dokončen klikněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace serveru s podporou převzetí služeb při selhání pro externí protokolování

Přiřazení seznamu serverů pro správu skupině a umístění
Jakmile přidáte zásadu, je nutné ji přiřadit skupině nebo umístění, nebo oběma. Seznam serverů pro zprávu můžete také
použít k přesunu skupiny klientů z jednoho serveru pro správu na druhý.

Před přiřazením seznamu musí být dokončeno přidání nebo úprava seznamu serverů pro správu.

Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

1. Pokud chcete skupině a umístění přiřadit seznam serverů pro správu, klikněte v konzoli na možnost Zásady.

2. Na stránce Zásady rozbalte položku Součásti zásad a potom klepněte na položku Seznamy serverů pro správu.

3. V podokně Seznamy serverů pro správu vyberte seznam serverů pro správu, který chcete přiřadit.

4. V části Úlohy klepněte na možnost Přiřadit seznam.

5. V dialogovém okně Použít seznam serverů pro správu, zaškrtněte skupiny a umístění, pro které si přejete seznam
serverů pro správu použít.

6. Klepněte na tlačítko Přiřadit.

7. Klikněte na tlačítko Ano.

8. Pokud chcete skupině nebo umístění na stránce Klienti přiřadit seznam serverů pro správu, klikněte v konzoli na
možnost Klienti > Zásady.

9. Na kartě Zásady vyberte skupinu a zrušte zaškrtnutí položky Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny.

Dokud skupina dědí zásady a nastavení z nadřazené skupiny, nelze u ní změnit žádná nastavení komunikace.

10. Na kartě Zásady a nastavení nezávislá na umístění klepněte na položku Nastavení komunikace.

11. V části Nastavení komunikace skupiny název skupiny v části Seznam serverů pro správu vyberte seznam
serverů pro správu.

Vybraná skupina bude tento seznam serverů pro správu používat při komunikaci se serverem pro správu.
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12. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení umístění a replikace
Umístění sestává z jedné databáze a jednoho či více serverů pro správu a klientů. Aplikace Symantec Endpoint
Protection je ve výchozím nastavení zavedena jako jedno umístění. Organizace s více než jedním datovým centrem nebo
fyzickým místem zpravidla vyžadují několik umístění.

Konfigurace replikace se používají pro rezervní účely. Data z jedné databáze jsou replikována nebo duplikována do jiné
databáze. Pokud jedna databáze selže, můžete stále spravovat a řídit všechny klienty, protože druhá databáze obsahuje
informace o klientech.

Co jsou lokality a jak funguje replikace?

Table 163: Postup nastavení umístění a replikace

Úlohy Popis

Krok 1: Určete, jestli potřebujete přidat
další umístění.

Před nastavením více umístění a replikace se ujistěte, že se jedná o nutný krok.
Společnost Symantec doporučuje nastavit více umístění pouze za určitých okolností a
doporučuje přidat do každé farmy umístění maximálně pět umístění. Pokud se rozhodnete
dodatečné umístění přidat, rozhodněte, který návrh umístění bude pro vaši organizaci
nejvhodnější.
Rozhodnutí o nastavení několika umístění a replikace
Určení počtu požadovaných umístění

Krok 2: Nainstalujte aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager v prvním
umístění.

Při první instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection bude podle výchozího nastavení
nainstalováno první umístění, neboli lokální umístění.
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Krok 3: Nainstalujte aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager v druhém
umístění

Nainstalováním druhého serveru pro správu vytvoříte druhé umístění. Druhé umístění
je klasifikováno jako vzdálené umístění a server pro správu se nazývá partnerem pro
replikaci. Replikace je prováděna podle výchozího plánu nastaveného při přidání druhého
umístění během počáteční instalace. Po přidání partnera pro replikaci můžete změnit plán
replikace a typ replikovaných dat.
Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace
Při první replikaci databáze mezi dvěma umístěními nechte replikaci, aby proběhla až do
konce. Dokončení může trvat dlouho, protože probíhá replikace celé databáze.
Místo čekání na plánovanou replikaci databáze je vhodné data replikovat okamžitě. Plán
replikace je možné také změnit tak, aby k replikaci došlo dříve nebo později.
Pokud aktualizujete server pro správu na jedné stránce, musíte aktualizovat verzi serveru
pro správu na všech stránkách.
Okamžitá replikace dat

Krok 4: Zkontrolujte historii událostí
replikace (volitelné).

Pokud je třeba zkontrolovat, zda došlo k replikaci, nebo vyřešit problémy s událostmi
replikace, nahlédněte do systémového protokolu.
V druhém serveru pro správu si zobrazte protokol systému. Soubory pro typ události
Administrativní > Události replikace.
Prohlížení protokolů

Rovněž je možné znovu konfigurovat server pro správu za účelem replikace dat s aktuálně existujícím umístění v síti.
Nebo pokud máte dvě nereplikující umístění, můžete převést jedno z umístění na umístění, které se replikuje s druhým
umístěním.

Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

• Po dokončení konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection je vhodné databázi obsahující všechny změny
konfigurace zálohovat.
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Zálohování databáze a protokolů
• Pokud zakážete partnera pro replikaci kvůli upgradu na nejnovější verzi serveru pro správu, je nutné partnera pro

replikaci znovu přidat.
Zakázání replikace a obnovení replikace před a po aktualizaci
Upgrade na novou verzi

Připojení k adresářovému serveru v replikovaném umístění

Co jsou lokality a jak funguje replikace?
Umístění a partneři pro replikaci

Jak funguje replikace?

Určení velikosti replikačního serveru

Umístění a partneři pro replikaci

Umístění je databáze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, ke které je připojena jedna nebo více aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager. Replikace umožňuje duplikaci dat v databázích v jednotlivých umístěních za
účelem zajištění stejných informací ve všech databázích. Pokud dojde k selhání jedné z databází, můžete umístění
spravovat za pomoci informací z databáze v dalším umístění.

Partner pro replikaci je jednotlivý server pro správu v druhém nebo vzdáleném umístění. Umístění může mít tolik partnerů
pro replikaci, kolik je potřeba. Každý partner se připojuje k hlavnímu či lokálnímu umístění, což je umístění, ke kterému
jste přihlášení. Všechna umístění nastavená jako partneři spadají do stejné farmy umístění.

Každá lokace, se kterou replikujete data, je buď partnerem pro replikaci nebo partner pro lokaci. Replikační partneři
i partneři umístění používají více serverů pro správu, liší se však databáze, kterou používají, a způsob jejich komunikace:

• Partneři replikace mohou použít buď výchozí databázi (Microsoft SQL Server Express ve verzi 14.3 RU1), nebo
databázi Microsoft SQL Server. Servery pro správu databázi nesdílejí. Všichni replikační partneři sdílejí společný
licenční klíč. Používáte-li databázi Microsoft SQL Server, můžete k ní připojit více serverů pro správu nebo můžete
sdílet jednu databázi. Pouze první servery pro správu musí být nastaveny jako replikační partner.

• Partneři pro umístění sdílí jednu databázi Microsoft SQL Server.

Jak funguje replikace?

Změny, které provedete na libovolném partnerovi, se zduplikují na všech ostatních partnerech. Chcete například vytvořit
dvě umístění (umístění 1 a umístění 2), přičemž umístění 1 bude umístěno na hlavním pracovišti. Lokalita 2 je partnerem
lokality 1. Databáze v lokalitě 1 a v lokalitě 2 se uvádí do souladu pomocí plánu replikace. Je-li v umístění 1 provedena
nějaká změna, po replikaci se tato změna automaticky projeví také v umístění 2. Je-li v umístění 2 provedena nějaká
změna, po replikaci se tato změna automaticky projeví také v umístění 1. Můžete také nainstalovat třetí umístění (lokace
3), které bude replikovat data z lokace 1 nebo 2.

Po skončení replikace jsou databáze v umístění 1 a databáze v umístění 2 stejné. Liší se pouze identifikační informace
serverových počítačů.

Více informací o možné četnosti replikace naleznete v následujícím článku: The Philosophy of SEPM Replication Setup
(Princip nastavení replikace aplikace SEPM)

Rozhodnutí o nastavení několika umístění a replikace

Určení počtu požadovaných umístění

Postup řešení konfliktů dat mezi umístěními během replikace

Určení velikosti replikačního serveru
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Replikační partner vyžaduje větší databázi než instalace jednoho serveru pro správu. Požadavky na větší velikost
replikačního serveru zahrnují tyto faktory:

• Počet spravovaných klientů
• Velikosti balíčků instalace klienta zachovaných v databázi
• Počet zachovaných souborů protokolu
• Nastavení údržby databáze
• Velikost protokolu a časové rámce vypršení
• Velikosti aktualizací definic
• Požadavky na informace o zálohování databáze

Požadavky na pevný disk replikačního serveru by obecně měly být alespoň trojnásobek místa na pevném disku použitého
aplikací Symantec Endpoint Protection Manager pro počáteční replikaci.

Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace

Důležité informace o replikaci a osvědčené postupy

Dokument white paper Doporučené postupy pro dimenzování a škálovatelnost aplikace Symantec Endpoint Protection

Postup řešení konfliktů dat mezi umístěními během replikace
Replikace způsobuje přenos nebo předávání dat na jiný server pro správu. Umístění mohou mít více partnerů pro replikaci
a jakékoli změny provedené v jednom partnerovi se replikují ve všech umístěních.

Jaká data jsou duplikována?

Umístění pro replikaci se vzájemně nepřepisují. Pouze se porovnávají balíčky a obsah v obou umístěních, a pokud má
jedno umístění balíček nebo obsah, který ve druhém umístění chybí, první umístění poskytne chybějící položky druhému
umístění. Pokud se veškerý obsah aktualizace LiveUpdate a klientské balíčky shodují, neproběhne žádná výměna.

Partneři pro replikaci duplikují následující data:

• Zásady a skupiny (požadované v obou směrech)
• Obsah aktualizace LiveUpdate a instalační balíčky klienta v případě určení těchto možností (volitelné v obou směrech)
• Protokoly (volitelné v obou směrech nebo jednosměrné)

Pokud aktualizujete server pro správu na jedné stránce, musíte aktualizovat verzi serveru pro správu na všech stránkách.
K replikaci nedojde, pokud se verze databáze neshoduje.

Následující tabulka popisuje, jak server pro správu řeší konflikty, pokud správci změní nastavení na umístěních ve farmě
umístění.

Table 164: Postup, jakým server pro správu řeší konflikty mezi umístěními

Typ konfliktu Příklad Řešení

Dvě rozdílná
nastavení nemohou
fungovat společně.

Oba správci umístění 1 a 2 nakonfigurují
shodné nastavení zásad brány firewall.
V umístění 1 je nastavení povoleno. V
umístění 2 je nastavení zakázáno.

Server pro správu zachová pouze poslední provedené změny.
Pokud například nejdříve provedete změnu v umístění 1 a poté
v umístění 2, bude změna v umístění 2 zachována.

V obou umístěních
je vytvořena stejná
proměnná.

Oba správci umístění 1 a 2 přidají
skupinu stejného jména.

Server pro správu zachová obě změny a k názvu později vytvořené
proměnné přidá vlnovku a číslo 1 (~1).
Pokud jsou obě skupiny např. pojmenovány Prodejní skupina,
později vytvořená skupina bude pojmenována Prodejní skupina ~1.
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Typ konfliktu Příklad Řešení

Data mohou být
sloučena bez
konfliktu.

Správce umístění 1 přidá dvě zásady
brány firewall a správce umístění 2 přidá
pět zásad brány firewall.

Server pro správu změny sloučí.
Server pro správu např. tedy v rámci obou umístění zobrazí všech
sedm zásad brány firewall.

Rozhodnutí o nastavení několika lokalit a replikace
Před instalací druhé lokality byste se měli rozhodnout, zda je pro vaši síť několik lokalit a replikace dobrou volbou či
nikoli. Nastavení více než jedné lokality zvyšuje složitost, kterou nepotřebujete. Více lokalit může znesnadnit určité úlohy,
například zobrazení protokolů klienta a sestav. Obecně doporučujeme instalovat pouze jednu lokalitu.

Hlavní účely nastavení několika lokalit a replikace jsou následující:

• Pokud má síť pomalé připojení WAN.
Několik lokalit poskytuje druhý server pro správu, ke kterému se mohou místně připojit klienti v různých zeměpisných
oblastech. Dejme tomu, že společnost má několik velkých poboček v Německu a Spojených státech. Je-li spojení mezi
Německem a Spojenými státy pomalé, měla by společnost vytvořit jednu lokalitu v Německu a jednu v USA. Němečtí
klienti se mohou připojit k německé lokalitě a američtí klienti k lokalitě v USA. Tato distribuce snižuje počet klientů, kteří
musí komunikovat prostřednictvím sítě WAN.

• Pro rezervu databáze.
Replikace zajišťuje, že pokud dojde k poškození nebo ztrátě jednoho datového centra, budete mít zálohu databáze
v jiném datovém centru.

V určitých situacích byste měli místo několika lokalit a replikace použít poskytovatele aktualizací skupiny (GUP = Group
Update Provider). Poskytovatele GUP použijte, když máte velké množství klientů nebo když klienti distribuováni v několika
zeměpisných oblastech.

NOTE

Neměli byste nastavit více než pět replikovaných lokalit.

Table 165: Pomůcka při rozhodování, zda použít více umístění s replikací nebo poskytovatele aktualizací skupiny
či nikoli

Otázka Odpověď Použití několika lokalit s replikací
nebo použití poskytovatele GUP

Ano.
• Při pomalém připojení WAN zvažte použití

replikace.
• V případě několika lokalit zvažte použití

poskytovatele GUP.

Ano.
Máte několik lokalit nebo pomalé připojení
WAN, které slouží k propojení lokality s více než
1 000 klientů?

Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.
Ano. Zvažte použití replikace.

Máte více než
45 000 klientů?

Ne.
Máte pomalé připojení WAN, které slouží k propojení
lokality s více než 1 000 klientů?

Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.

Ano. Zvažte použití replikace.Ano.
Máte několik lokalit s více než 1 000 klientů v každé
lokalitě?

Ne. Zvažte použití poskytovatele GUP.

Ano. Zvažte použití replikace.

Máte pomalé připojení
WAN?

Ne.
Máte několik lokalit s více než 1 000 klientů v každé
lokalitě?

Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.
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Otázka Odpověď Použití několika lokalit s replikací
nebo použití poskytovatele GUP

Ano. Zvažte použití poskytovatele GUP.Ano.
Máte pomalé připojení WAN, které slouží k propojení
lokality s více než 1 000 klientů?

Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.

Ano. Zvažte použití poskytovatele GUP.

Máte několik lokalit s více
než 1 000 klientů v každé
lokalitě?

Ne
Máte pomalé připojení WAN, které slouží k propojení
lokality s více než 1 000 klientů?

Ne. Nepotřebujete replikaci ani poskytovatele GUP.

Kdy použít replikaci s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager

Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

Nastavení umístění a replikace

Určení počtu požadovaných umístění

Určení počtu požadovaných lokalit
Většina malých a středních organizací potřebuje pro centrální správu zabezpečení své sítě jen jednu lokaci. Protože
každá lokace má pouze jednu databázi, všechna data jsou umístěna centrálně.

Jednu lokaci zpravidla potřebuje i větší organizace s jednou geografickou lokalitou. Organizace, které jsou na centrální
správu příliš komplexní, by měly použít distribuovanou architekturu správy s více lokacemi.

Měli byste zvážit více lokací u kteréhokoli z následujících faktorů:

• Velký počet klientů.
• Počet zeměpisných umístění a typ komunikačních propojení mezi nimi.
• Počet funkčních divizí či administrativních skupin.
• Počet datových center. Nejvhodnější je nainstalovat jednu lokaci aplikace Symantec Endpoint Protection pro každé

datacentrum.
• Jak často chcete aktualizovat obsah.
• Kolik údajů z klientských protokolů potřebujete zachovat, jak dlouho je potřebujete zachovat a kde se budou ukládat.
• Pomalý link WAN mezi více fyzickými lokalitami s tisíci klientů. Pokud nainstalujete druhou lokaci s vlastním serverem

pro správu, minimalizujete provoz klient-server při použití pomalého spojení. S méně klienty můžete použít Group
Update Provider.
Použití poskytovatelů aktualizací skupiny k distribuci obsahu klientům

• Další faktory podnikového řízení a správy zabezpečení IT, které jsou specifické pro vaši organizaci.

Při rozhodování, kolik umístění instalovat, se řiďte následujícími radami ohledně velikosti:

• Nainstalujte co nejmenší počet lokací, maximálně 20. Počet replikovaných lokací musíte udržet pod pěti.
• K databázi připojte až deset serverů pro správu.
• K serveru pro správu připojte až 18 000 klientů (pro verzi 14.x), případně 50 000 klientů (pro verzi 12.1.x).

Jakmile přidáte umístění, měli byste informace o umístění duplikovat pomocí replikace napříč více umístěními. Replikace
je proces sdílení informací mezi databázemi s cílem zajistit konzistenci obsahu.
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Table 166: Návrhy s více umístěními

Návrh
umístění Popis

Distribuovaný Každé umístění provádí obousměrně replikaci pro skupiny a zásady, nikoli však pro protokoly a obsah. Chcete-li
zobrazit hlášení o stránkách, můžete k připojení k serveru pro správu ve vzdáleném umístění použít konzolu.
Tento návrh použijte, pokud nepotřebujete okamžitý přístup k datům ve vzdáleném umístění.

Centralizované
protokolování

Všechny protokoly z dalších umístění jsou přeposílány na centrální umístění.
Tento návrh použijte, vyžadujete-li centralizované hlášení.

Vysoká
dostupnost

Každé umístění má několik instalací serveru pro správu a klastrování databáze.
V rámci správy dalších klientů přidejte více serverů pro správu, nepřidávejte více umístění. Pomocí seznamu serverů
pro správu lze nastavit klientské počítače, aby se automaticky přepínaly na alternativní server pro správu, je-li
primární server pro správu nedostupný.
Tento návrh použijte, chcete-li poskytnout přídavné rezervy a možnost obnovení po selhání či havárii.

Note: Společnost Symantec doporučuje při použití replikace s vestavěnou databází (verze 14.3 MPx a starší) dodat
vyrovnávání zátěže, protože by mohlo dojít k nekonzistenci dat a jejich ztrátě.

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Další informace o možném použití replikace naleznete v následujícím článku databáze znalostí: When to use replication
with Symantec Endpoint Protection Manager (Kdy používat replikaci v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager)

Co jsou lokality a jak funguje replikace?

Nastavení umístění a replikace

Rozhodnutí o nastavení několika umístění a replikace

Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace
Proces instalace druhého umístění za účelem replikace spočívá ve dvou krocích:

• Nainstalujte druhou instanci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a databázi, kterou chcete replikovat s již
nainstalovanou aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a databází.

• Přihlaste se ke druhé instanci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a změňte plán a položky, které chcete
replikovat (volitelné).
Změna četnosti replikace a obsahu

Instalace druhého umístění za účelem replikace

1. Nainstalujte druhou instanci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Po instalaci serveru pro správu se automaticky spustí Průvodce konfigurací serveru pro správu.

2. V Průvodci konfigurací serveru pro správu klikněte na položku Vlastní konfigurace pro novou instalaci (více než
500 klientů nebo vlastní nastavení) a potom klikněte na tlačítko Další.

3. Klikněte na možnost Instalovat dodatečné umístění a potom klikněte na tlačítko Další.
4. V dalším panelu zadejte následující informace a pak klikněte na tlačítko Další:

– Replikační server
Název nebo IP adresa serveru pro správu, která je již nainstalovaná a pomocí které se tento server pro správu
replikuje.

– Jméno správce systému a Heslo
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Uživatelské jméno správce systému je ve výchozím nastavení admin. Je nutné použít účet správce systému, nikoli
omezený účet správce nebo účet správce domény.

– Zaškrtněte políčko Proveďte replikaci klientských balíčků a obsahu služby LiveUpdate mezi lokálním
umístěním a tímto partnerským umístěním (volitelné).
Pokud toto políčko nezaškrtnete nyní, můžete to udělat později.

5. Pokud se zobrazí varovná zpráva týkající se přijetí certifikátu, klikněte na tlačítko Ano.
6. Na panelu s informacemi o umístění potvrďte nebo změňte výchozí hodnoty a potom klikněte na tlačítko Další.
7. V podokně pro výběr databáze klikněte na možnost Výchozí databáze serveru SQL Server Express nebo Databáze

Microsoft SQL Express a potom klikněte na tlačítko Další.
Společnost Symantec doporučuje, aby umístění, které používáte k replikaci, používalo stejný typ databáze (nutné to
však není). V případě verze 14.3 MPx a starších bude výchozí databází Výchozí vestavěná databáze.
Dokončete instalaci podle toho, jakou databázi si zvolíte.

8. V podokně Spustit aktualizaci LiveUpdate klikněte na tlačítko Další.
Volitelně přidejte informace o partnerovi.

9. Volitelně přijměte funkci sběru dat a pak klikněte na tlačítko Další.
Vytvoří se databáze. Provedení tohoto kroku může určitou dobu trvat.
Spustí se aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

V případě potřeby změňte plán. Změna četnosti replikace a obsahu

Nastavení umístění a replikace

Co jsou lokality a jak funguje replikace?

Rozhodnutí o nastavení několika umístění a replikace

Vyloučení replikace během upgradu

Změna četnosti replikace a obsahu
Ve výchozím nastavení je výskyt replikace naplánován automaticky po instalaci druhého umístění a serveru pro správu.
K replikaci dochází podle výchozího plánu jako součást instalace druhého serveru pro správu. Nicméně může být nutné
změnit četnost na základě doby, jak dlouho replikace trvá. Můžete změnit frekvenci buď v místní lokalitě nebo v nové
lokalitě, ale společnost Symantec doporučuje nakonfigurovat replikaci nejprve v nové lokalitě. Plán u obou umístění je
při další replikaci obou umístění stejný. Plánovanou replikaci zahajuje server s nižším číslem ID. Databáze každého
umístění, které je nakonfigurováno jako nový partner pro replikaci, bude vždy přespána databází z lokálního umístění
určenou v novém umístění.

V obou umístěních jsou automaticky sdíleny skupiny a zásady. Můžete zvolit, zda chcete replikovat protokoly, instalační
balíčky klienta nebo obsah aktualizace LiveUpdate v závislosti na dostupném místě na disku.

Čas potřebný k replikaci závisí na velikosti databáze a rychlosti připojení mezi umístěními. Nejprve vyzkoušejte cyklus
replikace a zjistěte, jak dlouho jeho dokončení potrvá. Replikaci je vhodné naplánovat podle této doby. Zároveň je
nutné, aby se tato doba nepřekrývala s časem, kdy servery pro správu provádějí duplikaci dat. Klientské balíčky i obsah
aktualizací LiveUpdate mohou obsahovat velké množství dat. Data v klientském balíčku mohou zabírat až 5 GB. Klientské
instalační balíčky mohou vyžadovat až 500 MB místa na disku. Plánujete-li replikaci protokolů, ujistěte se, že máte ve
všech serverech replikačních partnerů dostatek diskového prostoru pro dodatečné protokoly.

Pokud po prvotní replikaci celé databáze budete později replikovat pouze zásady, klienty a skupiny (nikoli protokoly),
následující replikace budou poměrně malé. Ověřte, zda servery pro správu mají dostatek dostupného místa na disku k
replikaci na základě četnosti a obsahu.

Změna četnosti replikace a plánu:

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.
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2. V části Servery > Lokální umístění rozbalte položku Partneři replikace a vyberte umístění, se kterým chcete
replikaci provádět.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti partnera replikace.
4. Vyberte obsah, který chcete replikovat.
5. Pokud chcete změnit plán, proveďte jednu z následujících úloh:

– Chcete-li rozhodnutí o tom, kdy budou data replikována, ponechat na serveru pro správu, zaškrtněte políčko
Replikovat automaticky.
Při použití této možnosti bude replikace mezi dvěma umístěními probíhat často a automaticky, přibližně každé
2 hodiny.

– Chcete-li pro replikaci nastavit vlastní plán, zaškrtněte políčko Replikovat dle plánu.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Důležité informace o replikaci a osvědčené postupy

Okamžitá replikace dat
Když nastavíte další umístění, replikace se obvykle provádí podle výchozího plánu. Někdy může být žádoucí spustit
replikaci okamžitě. Plánovanou replikaci zahajuje server s nižším číslem ID.

Používáte-li databázi Microsoft SQL Server s více než jedním serverem, můžete zahájit replikaci pouze z prvního serveru
v tomto umístění.

1. V konzoli klikněte na možnost Správce > Servery.
2. V části Servery > Lokální umístění rozbalte položku Partneři replikace a vyberte umístění.
3. V části Úlohy klikněte na tlačítko Replikovat.
4. Klikněte na tlačítko Ano a poté na tlačítko OK.

Změna četnosti replikace a obsahu

Nastavení umístění a replikace

Odstraňování lokací
Odstraněním partnera pro replikaci odstraníte spojení v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, ale
neodinstalujete server pro správu ani neodstraníte druhou lokaci.

Pokud odebíráte server pro správu ze vzdálené lokace, musíte jej ručně odstranit ze všech lokací. Odinstalace softwaru
z jedné konzoly serveru pro správu nezpůsobí odebrání příslušné ikony z podokna Servery v ostatních konzolách.

Zakázání replikace a obnovení replikace před a po aktualizaci

Odstranění lokace
1. V konzoli klikněte na položku Správce > Servery > Místní lokace, rozbalte položku Partneři pro replikaci, klikněte

pravým tlačítkem na partnera pro replikaci a klikněte na položku Odstranit partnera pro replikaci.

2. Pod položkou Vzdálené lokace klikněte pravým tlačítkem na lokaci a klikněte na položku Odstranit vzdálenou
lokaci.

3. Klikněte na tlačítko Ano.

Nastavení umístění a replikace
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Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint
Protection
V rámci opatření pro případ selhání hardwaru nebo poškození databáze je vhodné zálohovat informace shromážděné po
instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Příprava na obnovení po havárii

Obnovení po havárii

Příprava na obnovení po havárii

Table 167: Základní kroky v rámci přípravy na zotavení po nehodě

Krok Popis

Krok 1: Zálohování databáze Databázi zálohujte pravidelně (nejlépe jednou týdně).
Ve výchozím nastavení se složka se zálohou databáze ukládá do následujícího umístění:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\backup
Záložní soubor má název datum_časové razítko.zip.
Zálohování databáze a protokolů

Krok 2: Zálohování souboru pro
obnovení po havárii

Soubor pro obnovení obsahuje šifrované heslo, ID domény se soubory úložiště klíčů, soubory s
certifikáty a licencemi a čísla portů. Standardně se soubor nachází v následujícím adresáři:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
Soubor pro obnovení obsahuje pouze ID výchozí domény. Pokud používáte více domén, soubor
pro obnovení nebude tyto informace obsahovat. Při zotavení po katastrofě je nutné domény znovu
přidat.
Přidání domény

Krok 3: Aktualizace nebo
zálohování certifikátu serveru
(volitelné)

Pokud certifikát podepsaný sám sebou aktualizujete na jiný typ, server pro správu vytvoří nový
soubor pro obnovení. Díky skutečnosti, že soubor pro obnovení obsahuje časové razítko, můžete
určit, který soubor je nejnovější.
Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
Zálohování certifikátu serveru

Krok 4: Uložení adresy IP a názvu
hostitele serveru pro správu do
textového souboru (volitelné)

Pokud došlo k závažnému selhání hardwaru, je nutné server pro správu znovu nainstalovat s
adresou IP a názvem hostitele použitými v původním serveru pro správu.
Přidejte adresu IP a název hostitele do testového souboru (např.): Backup.txt.

Krok 5: Uložení zálohy dat do
bezpečného umístění mimo firmu

Zkopírujte soubory zálohované v předchozích krocích na jiný počítač

Obnovení po havárii

Proces pro provádění obnovení po havárii uvádí kroky k obnovení prostředí Symantec Endpoint Protection v případě
selhání hardwaru nebo poškození databáze.

Před provedením těchto kroků se přesvědčte, že jste vytvořili soubory zálohy a soubory pro obnovení.
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Table 168: Proces zotavení po havárii

Krok Akce

Krok 1: Přeinstalujte aplikaci
Symantec Endpoint Protection
Manager pomocí souboru pro
obnovení po havárii.

Po opětovné instalaci serveru pro správu můžete obnovit soubory uložené po úvodní instalaci.
Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Pokud přeinstalujete Symantec Endpoint Protection Manager na jiný počítač a bez použití
obnovovacího souboru, musíte vygenerovat nový certifikát serveru.
Vytvoření nového certifikátu serveru

Krok 2: Obnovte databázi. Při obnovení databáze můžete, ale nemusíte použít zálohu databáze.
Obnovování databáze

Krok 3: Znovu zajistěte soulad
se standardem FIPS (Federal
Information Processing Standards)
140-2. (Volitelné)

Pokud používáte verzi aplikace Symantec Endpoint Protection kompatibilní se standardem FIPS
a požadujete soulad se standardem FIPS, je po obnovení aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager nutné znovu zajistit soulad se standardem FIPS.
Toto nastavení není uloženo v souboru pro obnovení po havárii.

Zálohování souborů licence

Export a import nastavení serveru

Viz: Osvědčené postupy pro obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection.

Zálohování databáze a protokolů
Společnost Symantec doporučuje, abyste databázi zálohovali alespoň jednou týdně. Soubor zálohy byste měli mít
uložený v jiném počítači.

Podle výchozího nastavení se záložní soubor uloží do následující složky: C:\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.

Soubory se zálohou se ukládají ve formátu .zip. Ve výchozím nastavení se záložní databázový soubor jmenuje
date_timestamp.zip, s datem, kdy dojde k zálohování.

NOTE

Neukládejte soubor zálohy v adresáři instalace produktu. Jinak bude soubor zálohy odstraněn při odinstalování
produktu.

Data protokolů se nezálohují, pokud nenakonfigurujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager tak, aby toto
zálohování prováděla. Pokud nezálohujete samotné protokoly, ukládají se při zálohování pouze možnosti konfigurace
vašich protokolů. Zálohu můžete použít k obnovení databáze, avšak protokoly v databázi nebudou po obnovení
obsahovat žádná data.

Můžete ukládat až 10 verzí záloh umístění. Pokud se rozhodnete pro zálohování ve více verzích, měli byste se ujistit, že
máte k dispozici dostatek volného místa na disku pro uložení všech dat.

Během zálohování a po jeho dokončení můžete sledovat stav systémového protokolu a složky pro zálohování.

Databázi můžete zálohovat ihned, nebo naplánovat automatické zálohování.

NOTE
Databáze Microsoft SQL Server Express má limit velikosti 10 GB. Pokud chcete databázi zálohovat, nemůžete
mít v databázi více než 10 GB a potřebujete alespoň 10 GB volného místa na disku. Osvědčené postupy pro
upgrade z vestavěné databáze na databázi Microsoft SQL Server Express

Plánování automatického zálohování databáze
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Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

1. Chcete-li zálohovat databázi a protokoly, klikněte v počítači, ve kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager, v nabídce Start na možnost Všechny programy > Symantec Endpoint Protection Manager >
Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore.

2. V dialogovém okně Database Back Up and Restore klepněte na tlačítko Zálohovat.

3. V dialogovém okně Zálohování databáze podle uvážení zaškrtněte volbu Zálohovat protokoly a klepněte na tlačítko
Ano.

4. Klikněte na tlačítko OK.

5. Po dokončení zálohování databáze klepněte na tlačítko Ukončit.

6. Zkopírujte soubor se zálohou databáze do jiného počítače.

7. Chcete-li zálohovat databázi a protokoly z konzole, klikněte v konzoli na možnost Servery > Správa.

8. V části Servery klikněte na Lokální umístění (Moje umístění) > SQLEXPRESSSYMC (od verze 14.3 RU1) nebo
localhost.

9. V části Úlohy klepněte na možnost Zálohovat databázi nyní.

10. V dialogovém okně Zálohování databáze podle uvážení zaškrtněte volbu Zálohovat protokoly a klepněte na tlačítko
Ano.

11. Klikněte na tlačítko OK.

12. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Zálohování certifikátu serveru
Pokud dojde k poškození počítače, na kterém je nainstalován server pro správu, musíte zálohovat soukromý klíč
a certifikát.

Soubor úložiště klíčů JKS se zálohuje při úvodní instalaci. Zálohuje se také soubor označený jako
server_timestamp.xml. Soubor úložiště klíčů JKS obsahuje veřejný a příslušný soukromý klíč serveru a certifikát
podepsaný svým držitelem.

Zálohování certifikátu serveru
1. V konzoli klikněte na položku Správce a poté na položku Servery.

2. V části Servery klepněte na server správy, jehož certifikát chcete zálohovat.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Správa certifikátu serveru a potom na tlačítko Další.

4. Na panelu Správa certifikátu serveru klepněte na možnost Zálohovat certifikát serveru a klepněte na tlačítko
Další.

5. Na panelu Zálohovat certifikát serveru klepněte na možnost Procházet a vyberte složku pro zálohování a potom
klepněte na možnost Otevřít.

Nezapomeňte zálohovat certifikát pro správu serveru do stejné složky.

6. Na panelu Zálohovat certifikát serveru klepněte na tlačítko Další.

7. Klikněte na tlačítko Dokončit.

O certifikátech serverů

Vytvoření nového certifikátu serveru

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem
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Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
Pokud je třeba server pro správu znovu nainstalovat nebo nakonfigurovat, můžete všechna nastavení naimportovat
s využitím souboru pro zotavení po katastrofě. Software můžete znovu nainstalovat na stejný počítač, do stejného
instalačního adresáře. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager během instalace vytvoří soubor pro obnovení.
Tento postup můžete také použít k opětovné konfiguraci stávajícího umístění nebo k nainstalování dalšího umístění za
účelem replikace.

Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

1. Pokud chcete přeinstalovat server pro správu, odinstalujte stávající server pro správu.

2. Nainstalujte server z instalačního souboru.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

3. Na panelu Vítejte se ujistěte, že je zaškrtnuta volba Pomocí souboru obnovení obnovit komunikaci s dříve
zavedenými klienty a klikněte na tlačítko Další.

Ve výchozím nastavení se soubor pro obnovení nachází zde: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup. Soubor pro obnovení znovu připojí vaše
klienty k produktu Symantec Endpoint Protection Manager.

4. Postupujte podle pokynů v každém okně. Ve většině případů je možné použít výchozí nastavení. Pokud se znovu
nainstalovaný server připojuje k existující databázi, změňte nastavení databáze tak, aby odpovídalo nastavení
stávající databáze.

V případě potřeby je možné databázi také obnovit. Je-li však databáze aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager v jiném počítači nebo není-li nějak poškozena, není ji třeba obnovovat.

Obnovování databáze

5. K opětovné konfiguraci serveru pro správu klikněte na položky Start > Všechny programy > Symantec Endpoint
Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Průvodce konfigurací serveru pro
správu.

6. Vyberte jednu z následujících možností:

• Chcete-li znovu nakonfigurovat server pro správu na existujícím umístění, klikněte na položku Znovu
nakonfigurovat server pro správu.

• Chcete-li znovu nakonfigurovat server pro správu za účelem replikace dat s existujícím umístěním, klikněte na
položku Znovu nakonfigurovat server pro správu za účelem replikace s jiným umístěním.
Tato možnost znovu nakonfiguruje místně nainstalovaný server pro správu za účelem vytvoření nového umístění
a replikace dat s jiným existujícím umístěním ve vaší síti. Rovněž platí, že pokud máte dvě nereplikující umístění,
můžete pomocí této volby převést jedno z umístění na umístění, které se replikuje s druhým umístěním.

NOTE

Pokud ponecháte pole Pomocí souboru obnovení obnovte komunikaci s dříve zavedenými klienty
zaškrtnuté, bude instalace pokračovat. Ignoruje však výchozí ID domény v souboru pro obnovení a
používá ID domény partnera pro replikaci. Po dokončení rekonfigurace se nemusí připojení existujících
klientů podařit kvůli změně ID domény.

7. Postupujte podle pokynů v každém okně.

Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
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Vytvoření nového certifikátu serveru
V případě změny IP adresy nebo názvu hostitele serveru nebo prozrazení soukromého klíče vygenerujete nový certifikát
serveru pro Symantec Endpoint Protection Manager.

Ve výchozím nastavení závisí komunikace mezi klientem a serverem na ověření certifikátu serveru. Pokud vygenerujete
nový certifikát serveru, toto ověření selže a komunikace bude přerušena. Dodržujte nejlepší postupy pro aktualizaci
certifikátu, než začnete tento postup.

Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem

Postup vytvoření nového certifikátu serveru
1. V konzoli klikněte na položku Správce a poté na položku Servery.

2. V nabídce Servery klepněte na server pro správu.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Správa certifikátu serveru a potom na tlačítko Další.

4. Na panelu Správa certifikátu serveru klepněte na možnost Vytvořit nový certifikát serveru. Ověřte, zda je
zaškrtnuta možnost Vygenerovat nové klíče, a pak klikněte na tlačítko Další.

Možnost Vygenerovat nové klíče vygeneruje nový certifikát s novým párem klíčů (veřejné a soukromé klíče). Pokud
zaškrtnutí této možnosti zrušíte, nový certifikát použije stejný pár klíčů jako dříve, což sníží profil zabezpečení serveru
Symantec Endpoint Protection Manager v případě prozrazení páru klíčů.

5. Klepněte na tlačítko Ano a poté na tlačítko Další.

6. Pro použití nového certifikátu je třeba znovu spustit následující služby:

• službu Symantec Endpoint Protection Manager,
• službu Symantec Endpoint Protection Manager Webserver,
• službu Symantec Endpoint Protection Manager API.

(od verze 14)

Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Zastavení a spuštění webového serveru Apache

Při příštím přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager budete požádáni o projevení důvěry novému
certifikátu.

Přijetí certifikátu serveru podepsaného svým držitelem pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Přihlášení ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Obnovování databáze
Dojde-li k poškození dat, nebo je-li třeba provést zotavení po katastrofě, můžete databázi obnovit. Aby bylo možné
databázi obnovit, je nutné ji napřed zálohovat.

Zálohování databáze a protokolů

NOTE
Databázi je třeba obnovit pomocí stejné verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, kterou
jste použili k zálohování databáze. Databázi můžete obnovit na stejném počítači, na kterém jste ji původně
nainstalovali, nebo na počítači jiném.

Dokončení obnovování databáze může trvat několik minut.

Obnovení databáze pomocí zálohy databáze:

1. Zastavte službu serveru pro správu.
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Zastavení a spuštění služby serveru pro správu
2. V nabídce Start klepněte na možnost Všechny programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec

Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore.
3. V dialogovém okně Database Back Up and Restore klepněte na možnost Obnovit.
4. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte obnovení databáze.
5. V dialogovém okně Obnovit lokaci vyberte soubor zálohy databáze a poté klepněte na možnost OK.
6. Vyhledejte kopii souboru se zálohou databáze, kterou jste vytvořili při zálohování databáze. Ve výchozím nastavení se

záložní databázový soubor jmenuje date_timestamp.zip.
7. Klikněte na tlačítko OK.
8. Klikněte na tlačítko Ukončit.
9. Znovu spusťte službu serveru pro správu.

Obnovení databáze bez zálohy databáze:

V následujících případech možná budete potřebovat obnovit databázi bez zálohy databáze:

• Pokusili jste se a nemůžete obnovit své heslo správce.
Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager

• Neprovedli jste zálohu databáze a databáze je poškozená.

1. Zálohujte soubory zásad.
Exportované soubory zásad naimportujete po přeinstalaci databáze.

2. Pokud máte více domén, vytvořte textový soubor s názvem SEPBackup.txt a přidejte libovolné ID domény. (Volitelné)
Chcete-li uložit informace o serveru pro správu, přidejte IP adresu a název hostitele serveru pro správu do souboru.

3. Zastavte službu serveru pro správu.
Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

4. Znovu nakonfigurujte server pro správu pomocí průvodce konfigurací serveru pro správu a souboru obnovení.
Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

5. Ve znovu nakonfigurované databázi Symantec Endpoint Protection Manager v následujícím souboru:
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
Výchozí hodnota pro SEPM_Install is C:/Program files (x86)/Symantec/Symantec Endpoint Protection Manager.
Změna:
scm.agent.groupcreation=false na scm.agent.groupcreation=true
Tato úprava umožní automatické vytvoření skupin klienta. V opačném případě se klienti znovu zobrazí ve výchozí
skupině při přihlášení.
Klienti mohou komunikovat s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager, avšak v konzoli se zobrazí znovu
pouze po dalším přihlášení.
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Správa klientů a zásad z cloudové konzole

Zjistěte, jak spravovat klienty a zásady z cloudové konzole ICDm i z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Pokud chcete využít některé funkce zásady v cloudu, můžete ve svém prostředí nastavit hybridní správu. S hybridní
správou zaregistrujete doménu Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) v konzoli ICDm. Potom můžete
spravovat klientské počítače a některé zásady z cloudové konzole ICDm a aplikace Symantec Endpoint Security.

Co je aplikace Symantec Endpoint Security (SES) a cloudová konzole
Integrated Cyber Defense Manager (ICDM)?
Aplikace Symantec Endpoint Security (SES) je zcela cloudově spravovaná verze místní aplikace Symantec Endpoint
Protection, která poskytuje vícevrstvou ochranu na zastavení hrozeb bez ohledu na to, jakým způsobem na vaše koncové
body útočí. Aplikaci Symantec Endpoint Security spravujete prostřednictvím Integrated Cyber Defense Manager (ICDm),
což je sjednocená cloudová konzole, která poskytuje viditelnost hrozeb na všech koncových bodech a využívá více
technologií ke správě stavu zabezpečení vaší organizace.

ICDm je konzola pro správu v cloudu, která je obdobou místní konzole pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM). Obě konzole pro správu spravují stejného klienta, který se v cloudu nazývá aplikace Symantec Agent a
v SEPM se nazývá klient aplikace Symantec Endpoint Protection.

Co je aplikace Symantec Endpoint Security?

Symantec Endpoint Security Complete

Zařízení a některé zásady můžete spravovat z aplikace Symantec Endpoint Security a zbytek ochrany můžete spravovat
z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Tato hybridně spravovaná možnost nabízí několik dalších funkcí
zabezpečení, které místní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager neposkytuje.

Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) a novější jsou klienty s podporou cloudu (nazývaní Symantec
Agent v aplikaci Symantec Endpoint Security). V aplikaci SEP nebo SES používáte stejného klienta.

Pokud chcete využívat hybridní správu, můžete po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
zaregistrovat jednotlivé domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager do cloudové konzole ICDm.

Následuje podrobný přehled funkcí, které získáte po registraci domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager:

• Zjišťování a blokování podezřelých zjištění pomocí zásad intenzivní ochrany
• Konfigurace produktu za účelem optimalizace pro prostředí s malou šířkou pásma
• Integrovaná správa falešných poplachů s centrálním seznamem povolených a zakázaných položek
• Moderní cloudová konzole pro správu pokročilých funkcí

Výběr mezi místní správou, hybridní správou nebo možností správy v cloudu

Volba mezi místní správou, hybridní správou a správou pouze v cloudu
Aplikace Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) a novější jsou verze agenta, které spravuje aplikace Symantec
Endpoint Security (Endpoint Security). Tito agenti podporují cloud a můžete je spravovat buď z aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) nebo z cloudové konzole Integrated Cyber Defense Manager.

Agenty můžete spravovat pouze z cloudu, pouze místně, nebo kombinací obojího (hybridní správa):
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• V případě správy pouze v cloudu používáte Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), sjednocenou
cloudovou konzoli. Je nutné zakoupit aplikaci Symantec Endpoint Security Enterprise nebo Symantec Endpoint
Security Complete.

• V případě místní správy nainstalujte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, což je konzole pro správu
aplikace Symantec Endpoint Protection. Můžete zakoupit aplikaci Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint
Security Enterprise nebo Symantec Endpoint Security Complete.

• V případě hybridní správy můžete použít aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager ke správě místně
spravovaných zařízení a konzoli IDCm ke správě cloudově spravovaných zařízení. Každou doménu Symantec
Endpoint Protection Manager zaregistrujete v cloudové konzoli ICDm. Registrace poskytuje celkový přehled o všech
zařízeních a výstrahách v ICDm. Kromě toho můžete spravovat zařízení a některé zásady z ICDm pro celé hybridní
zavedení. Zbytek ochrany pro místní zařízení však můžete spravovat z aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager. Je nutné zakoupit aplikaci Symantec Endpoint Security Enterprise nebo Symantec Endpoint Security
Complete.
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Table 169: Rozhodování o tom, zda použít místní aplikaci Symantec Endpoint Protection nebo aplikaci Symantec
Endpoint Security spravovanou v cloudu

Pokud chcete... Používat tento produkt

Spravovat klienty zcela pomocí
cloudové konzole

Symantec Endpoint Security (Enterprise nebo Complete)
Konzole pro správu pouze v cloudu je nástroj Integrated Cyber Defense Manager (ICDm) a zařízení
používají aplikace Symantec Agent verze 14.2 RU1 a novější. Vytvoříte a zavedete instalační balíček
agenta z aplikace Symantec Endpoint Security. Nainstalujete místní klientský software do zařízení,
stejně jako dříve.
Klienty spravujete zcela v cloudu, který obchází komunikaci s místní konzolí pro správu, aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager.
Tento přístup použijte v následujících případech:
• Nechcete mít náklady nebo režijní výdaje na instalaci a správu serveru pro správu a databáze.
• Máte více podnikových produktů Symantec a chcete sdílet možnosti správy v rámci jedné konzole

pro správu.
• Chcete jednotný přehled o hrozbách, zásadách a incidentech z více produktů Symantec, což

zkracuje dobu odezvy na incidenty ze dnů na minuty.
• Aplikace Symantec Endpoint Securitymá další funkce, které místní aplikace Symantec Endpoint

Protection nemá.
Stručný přehled funkcí správy pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection oproti správě
pomocí aplikace Symantec Endpoint Security v ICDm

Pokud chcete své agenty spravovat z cloudu, přihlaste se přímo ke svému cloudovému účtu
Symantec Security. Pokud jste nainstalovali aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager,
neregistrujete doménu v cloudu.
Při upgradu na aplikaci Symantec Endpoint Security bude mít ekvivalentní nastavení v cloudu
přednost před nastavením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud žádné
ekvivalentní nastavení neexistuje, bude mít přednost předchozí nastavení aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.
Pokud upgradujete z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager do cloudu, můžete se později
vrátit zpět ke správě pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud jste ji však
odinstalovali, bude nutné server pro správu přeinstalovat. Zkontrolujte, zda jste před upgradem
vytvořili zálohu databáze pro případ, že budete později potřebovat provést zotavení po havárii.
Pomocí příkazu smc můžete převést zařízení se systémem Windows zpět na správu pomocí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.
Upgrade na službu Symantec Endpoint Security ze služby Symantec Endpoint Protection
Začínáme s aplikací Endpoint Security
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Spravovat klienty zcela pomocí
místní aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Protection nebo Symantec Endpoint Security (Enterprise nebo Complete)
Neregistrujete doménu SEPM v cloudu. Vytvoříte a zavedete instalační balíček klienta z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.
Tento přístup použijte v následujících případech:
• Vaše síť zahrnuje vzdálená umístění jako je ropná plošina nebo prostředí na moři
• Pracujete v prostředí veřejné správy, kde je síť velmi omezená.
• Máte mnoho klientů v temné síti.
• Chcete stejné funkce jako u místního serveru pro správu. Aplikace Symantec Endpoint Protection

však neustále přidává další funkce.
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Pokud chcete... Používat tento produkt

Spravujte starší klienty i klienty
spravované pouze v cloudu
(hybridní)

Symantec Endpoint Protection nebo Symantec Endpoint Security (Enterprise nebo Complete)
Pro úspěšné hybridní zavedení musí mít aplikace SEPM a agenti verzi 14.1 a novější. Agenty a
některé zásady spravujete v aplikaci Symantec Endpoint Security. Klienty starší než 14.1 spravujete v
aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Poznámka: Klient aplikace Symantec Endpoint Protection je stejný jako aplikace Symantec Agent.
Tento přístup použijte v následujících případech:
• Chcete upgradovat z verze 14.1 a novější na aplikaci Symantec Endpoint Security, ale chcete se

pomalu přejít ke konzoli zcela spravované v cloudu.
• Máte klienty na zařízeních s operačními systémy, které aplikace Symantec Endpoint Security

nepodporuje.
• Chcete používat řízení aplikací, které nahrazuje zásady řízení aplikací v aplikaci Symantec

Endpoint Protection Manager. Řízení aplikací vyžaduje klienta 14.2 MP1 a novějšího. Izolace
aplikací (nové) vyžaduje klienta 14.2 RU1 (pouze cloud) nebo 14.2 RU1 a novějšího a používá
cloudovou konzoli Symantec Endpoint Security.
K řízení aplikací a izolaci aplikace je nutné zakoupit předplatné aplikace Symantec Endpoint
Security Complete.

Pokud upgradujete na hybridní model a později se chcete vrátit zpět pouze k aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager, jednoduše zrušíte registraci domény Symantec Endpoint Protection
Manager. Tato možnost poskytuje větší flexibilitu. Později se můžete úplně přesunout do cloudu.
Registrace domény Symantec Endpoint Protection Manager do cloudové konzole
Zrušení registrace domén Symantec Endpoint Protection Manager z cloudové konzole

NOTE

Klient 14.0.1 a novější funguje mírně odlišně, pokud ho spravuje aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager, než když ho spravuje aplikace Symantec Endpoint Security. Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager řídí více možností na straně klienta, zatímco aplikaceSymantec Endpoint Security řídí méně možností.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nabízí více možností, které může uživatel konfigurovat. Klient
spravovaný v cloudu poskytuje méně možností. Společnost Symantec však přidává do aplikace Symantec
Endpoint Security nové funkce v rámci měsíčních aktualizací.

Porovnání místní aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x a aplikaceSymantec Endpoint Security Complete

Registrace domény Symantec Endpoint Protection Manager do
cloudové konzole
Před zobrazením nebo správou domény Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli je nutné doménu
nejprve zaregistrovat.

NOTE

Můžete zaregistrovat maximálně 50 domén Symantec Endpoint Protection Manager.

Před zahájením registrace

Při registraci v cloudové konzoli se pomocí souboru MSI nainstaluje služba Bridge nebo konektor aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.

Aby vaše prostředí podporovalo registraci domény do cloudové konzole ICDm, musí splňovat následující požadavky:

• Placené předplatné aplikace Symantec Endpoint Security
• Účet Symantec Security Cloud
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Tento přihlašovací účet můžete nastavit při zahájení registrace domény z aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager. Další možností je použít k přihlášení existující účet.

• Přístup správce k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
• Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 nebo novější

Doménu Symantec Endpoint Protection Manager můžete zaregistrovat do cloudové konzole i se staršími klienty, ale
tito klienti nemohou využívat výhradně cloudové zásady intenzivní ochrany.

• Uveďte řízení aplikací a zařízení do testovacího režimu (pouze protokol) a uzamčení systému do režimu pouze
s protokolováním. Tato situace platí, pouze pokud jsou tyto zásady použity na server, na kterém je spuštěna aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager, a zásady blokují instalaci souboru MSI.

Krok 1: Postup spuštění registrace

Pokud chcete zahájit registraci z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.3, vyberte kartu Cloud.

Postup zahájení registrace z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 a starší:

V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager na stránce Domů vyberte možnost Zaregistrovat nyní, nebo přejděte
na kartu Cloud. Pomocí tlačítka Začínáme můžete přejít na přihlašovací stránku cloudové konzole. Pokud nemáte
přihlašovací pověření, obraťte se na správce týmu vašeho účtu.

Proces registrace můžete zahájit také z cloudové konzole na stránce Registrace.

Krok 2: Získání registračního tokenu z cloudové konzole

V cloudové konzoli přejděte na možnost Endpoint > Integrace > Registrace. Z této stránky můžete vygenerovat a
zkopírovat registrační token.

Krok 3: Dokončení registrace

1. Do určené oblasti v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager na stránce Cloud vložte registrační token.
2. Vyberte možnost Zaregistrovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Obdržíte zprávu s potvrzením.
3. Můžete stisknout tlačítko Spustit v banneru stránky Domů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a přihlásit

se ke cloudové konzoli.
4. Po registraci se všechna vaše zařízení zobrazí v cloudové konzoli. Zařízení jsou klientské počítače, ve kterých jsou

klienti spuštěni. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ve výchozím nastavení spravuje topologii.
5. Pokud chcete spravovat skupiny a zařízení z cloudové konzole, zapněte možnost Spravovat zařízení z cloudu pouze

pro přihlášenou doménu. Chcete-li spravovat cloudové zásady, zapněte možnost Spravovat zásady z cloudu. Tyto
možnosti povolíte v cloudové konzoli pomocí možnosti Endpoint > Integrace > Registrace.
Pokud ke správě svých zařízení používáte službu Active Directory nebo rozhraní API třetích stran, měli byste
ponechat možnost Spravovat zařízení z cloudu deaktivovanou.

WARNING

Kdykoliv provedete změnu struktury skupiny zařízení, dojde k 10minutovému zpoždění zobrazení změny
v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Platí to také opačně. Chování je podobné způsobu, jakým
funguje replikace Symantec Endpoint Protection Manager. V průběhu zpoždění byste se neměli pokoušet
provádět další změny topologie. Změny se nemusí projevit.

Co se stane po registraci domény Symantec Endpoint Protection Manager do cloudové konzole?

Zrušení registrace domén Symantec Endpoint Protection Manager
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Co se stane po registraci domény Symantec Endpoint Protection
Manager do cloudové konzole?

Cloudová konzole Symantec Endpoint Security (SES) poskytuje jiné uživatelské prostředí, než jaké vidíte v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager.

Krok 1: Přihlášení ke cloudovému účtu Symantec Security

Přihlaste se ke cloudové konzoli.

Přihlaste se ke cloudovému účtu Symantec Security

Viz: Začínáme s aplikací Endpoint Security

Po registraci Symantec Endpoint Protection Manager se data synchronizují do cloudové konzole. Data zahrnují hierarchii
klientů a zásady, které cloudová konzole podporuje. Čas synchronizace není okamžitý. Možná budete muset určitou dobu
počkat, než zařízení v cloudové konzoli uvidíte.

Krok 2: Zvolte, zda chcete spravovat své klienty pouze v cloudu nebo pouze v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager.

Klientské počítače a skupiny klientů aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se v cloudové konzoli zobrazují
automaticky jako zařízení na stránce Zařízení. Ve výchozím nastavení se zařízení na stránce Zařízení zobrazují v
plochém seznamu a ne ve skupinách.

Klienti Symantec Endpoint Protection Manager se v cloudové konzoli nazývají jako Symantec Agent.

Zobrazení zařízení, která spravuje aplikace Symantec Endpoint Protection Manager:

1. V cloudu přejděte na Endpoint > Zařízení.
2. Na kartě Zařízení v rozevírací nabídce Spravuje vyberte možnost Endpoint Protection Manager.

Ve výchozím nastavení spravujete organizaci svých zařízení v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Zařízení
můžete spravovat pouze v cloudové konzoli nebo pouze v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, ale ne v obou
najednou.

Správa zařízení a skupin z cloudové konzole:

1. Přejděte na možnost Endpoint > Integrace.
2. Na kartě Registrace zkontrolujte, jestli je zapnutá správa zařízení z cloudu.

NOTE

Pokud chcete, aby organizaci zařízení spravovala služba Active Directory nebo adresářový nástroj jiného
výrobce, ponechte toto nastavení vypnuté.

NOTE

Kdykoliv provedete změnu struktury skupiny zařízení, dojde k 10minutovému zpoždění zobrazení změny
v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Platí to také opačně. Chování je podobné způsobu, jakým
funguje replikace Symantec Endpoint Protection Manager. V průběhu zpoždění byste se neměli pokoušet
provádět další změny topologie. Změny se nemusí projevit.

Krok 3: Zvolte, zda chcete spravovat zásady pouze v cloudu nebo pouze v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager.

Zásady se v cloudové konzoli automaticky zobrazují na stránce Endpoint > Zásady. Pokud se chystáte spravovat své
prostředí zcela v ICDm, není nutné exportovat zásady z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a importovat je
do cloudu.

Po registraci domény cloudová konzole vždy kontroluje podporované zásady, které spravujete z ICDm.
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I nadále můžete používat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager ke správě jiných zásad, jako jsou například
zásady integrity hostitele. Tyto zásady jsou nasazeny do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, která je
distribuuje do klientů.

Správa zásad z cloudové konzole:

• Na kartě Endpoint > stránka Integrace > karta Registrace zapněte možnost Spravovat zásady z cloudu.

Krok 4: Hledejte hrozby, které zjistila cloudová konzole

Řídicí panel cloudové konzole a seznamy zjištěných položek poskytují ucelenější informace o zjištěních ve vašem
prostředí. Pomocí řídicího panelu můžete zkontrolovat výsledky nastavení zásad a v případě potřeby nastavení zásad
vyladit.

• Přejděte na možnost Endpoint > Řídicí panel > SEP 14.2.

Porovnání funkcí cloudové konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ve verzi 14.x s registrovanou
doménu a místní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Jak aplikace s hybridní správou spolupracuje s cloudovou konzolí
Symantec Endpoint SecuritySymantec Endpoint Protection Manager
V této části jsou uvedeny některé případy očekávaného chování, ke kterým může dojít při registraci domény aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli.

• Komunikace a registrace mezi cloudovým portálem a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
• Licencování, instalace, upgrade, databáze
• Registrace domén a zrušení registrace
• Lokality, replikace
• Skupiny, klienti, umístění
• Zásady a převádění

Komunikace a registrace mezi cloudovou konzolí a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager

• Pokud konektor aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemůže získat přístupový token ke cloudové konzoli,
bude se o to pokoušet každou hodinu.

• U klientů, kteří se připojují prostřednictvím aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, se nemusí správný stav
online v cloudové konzoli zobrazit okamžitě. Vyčkejte 5–10 minut po změně online stavu, aby se změny projevily
v aktuálním stavu.
Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn

• Systémový čas serveru pro správu a serveru AWS (Amazon Web Services) se nesmí lišit o více než 10 minut. Jinak se
registrace nezdaří a zobrazí se následující chybová zpráva:
Registraci v cloudové konzoli nelze dokončit, protože datum a čas počítače s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager neodpovídá aktuálnímu datu a času. Změňte nastavení na ovládacím
panelu a poté zkuste registraci znovu.

Chcete-li vyřešit časový nesoulad, synchronizujte server aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
s protokolem NTP (Network Time Protocol). Další informace naleznete v následujících tématech: Protokol NTP:
Network Time Protocol

• K vyřešení problému s neúspěšnou registrací můžete použít následující protokoly: BRIDGE_INSTALL.log,
catalinaWs.out, Cloud-0.log, scm-server-0.log a semapisrv_access_log.date.log. Všechny tyto
soubory se nacházejí v umístění \tomcat\logs v instalační složce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Registrace domény Symantec Endpoint Protection Manager (14.1 nebo novější) do cloudové konzole

Konfigurace seznamu serverů pro správu za účelem vyrovnání zatížení

Licencování, instalace, upgrade, databáze
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• Chcete-li používat cloudovou konzoli nebo se do ní zaregistrovat, je nutné zakoupit licenci aplikace Symantec
Endpoint Security.

• Z cloudové konzole nelze upgradovat server pro správu.
• Nelze zálohovat nebo obnovit databázi nebo nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager z cloudu.
• Aby byly uvolněny licence, databáze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odstraní klienty, kteří se

nepřipojili k doméně, a to na základě vámi určeného počtu dnů. V cloudové konzoli se tito klienti po 30 dnech
automaticky odstraní a tento interval nelze nakonfigurovat. Klienti jsou nejprve odstraněni z databáze aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager a poté z cloudové konzole. Čištění zastaralých klientů z databáze za účelem
uvolnění dodatečných licencí

Registrace domény a zrušení registrace

Když je doména zaregistrovaná:

• Události, zásady, klienti a skupiny klientů jsou synchronizovány.
• Funkce zásad podporované cloudem nejsou k dispozici pro konfiguraci v aplikaci Symantec Endpoint Protection

Manager.
• Nastavení zásad cloudu mají přednost.

V případě potřeby můžete zrušit registraci výchozí domény. Můžete mít například problémy s připojením nebo se můžete
rozhodnout, že nechcete, aby cloudová konzole prováděla správu zásad. Registraci můžete zrušit na stránce registrace v
aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo pomocí možnosti Endpoint > Integrace > Registrace v cloudové
konzoli.

Proces zrušení registrace odebere skupiny klientů a klienty neregistrované domény v cloudu. Všechny přiřazené zásady
zůstávají v cloudové konzoli, stejně jako související události.

Zrušení registrace domén Symantec Endpoint Protection Manager

Lokality, replikace

• Pro každé umístění můžete v cloudové konzole zaregistrovat jednu doménu aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager. Nelze zaregistrovat více domén, i když se domény nacházejí v samostatných umístěních. Také nelze
zaregistrovat samostatné domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, pokud použijete stejný účet
cloudové konzole.

• V případě umístění se dvěma aplikacemi Symantec Endpoint Protection Manager, které sdílí databázi SQL Server
a které jsou nakonfigurovány pro převzetí služeb při selhání, zaregistrujete jednu doménu z jednoho serveru pro
správu. Služba Bridge, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými servery pro správu a cloudovou konzolí, je
spuštěna vždy pouze na jednom serveru pro správu. Služba je nejprve spuštěna na serveru pro správu s vyšší
prioritou serveru. Pokud dojde k selhání první služby Bridge, místo toho je spuštěna služba pro druhý server pro
správu. V cloudové konzoli lze spravovat vždy pouze jednu doménu. K synchronizaci mezi cloudovou konzolí
a jednotlivými servery pro správu dochází současně.

V části Konfigurace umístění, které cloudová konzola podporuje jsou uvedeny konfigurace umístění, které cloudová
konzola podporuje při registraci domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 170: Konfigurace umístění podporované cloudovou konzolí

Konfigurace umístění
Podporována

v cloudové
konzole

Jedno umístění, jedna aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na jednom počítači s databází pouze ve
stejném počítači

Ano

Jedno umístění, jedna aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v jednom počítači s databází Microsoft
SQL Server v druhém počítači

Ano

Jedno umístění, více aplikací Symantec Endpoint Protection Manager Ano
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Konfigurace umístění
Podporována

v cloudové
konzole

Více umístění, jedna aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v každém umístění, s replikací* Ano (14.2 a
novější)

Více umístění, více aplikací Symantec Endpoint Protection Manager v každém umístění, s replikací* Ano (14.2 a
novější)

* V partnerství s replikací je pro registraci v cloudu podporována pouze jedna aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager v jednom z umístění.

Registrace umístění s partnery pro replikaci v cloudové konzoli

Skupiny, klienti, umístění

• Pokud přejmenujete položku Moje společnost v cloudové konzoli, název skupiny se v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager nezmění.

• Cloudem spravované funkce vyžadují spravovaného klienta. Nelze spravovat nespravovaného klienta nebo použít
zásadu, která používá cloudové funkce, na nespravovaného klienta. Pokud použijete zásady, které používají cloudové
funkce, na nespravovaného klienta, u zásad se nastaví výchozí hodnoty, které se shodují se staršími možnostmi
aplikace Symantec Endpoint Protection.

• Klientské počítače s verzí 14, 14 MP1, 14 MP2 a starší verzí 12.1.x se v cloudové konzoli zobrazí, ale nebudou
podporovat žádné nové cloudové funkce.

• Pokud je v cloudové konzoli zapnutá možnost Správa zařízení z cloudu, spravuje cloudová konzole zařízení. Pokud
je vypnutý, zařízení spravuje aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud ke správě skupin a klientů použijete službu Active Directory s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager,
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager automaticky spravuje zařízení. V takovém případě nelze přepnout
možnost Spravovat zařízení z cloudu do cloudové konzole. Toto nastavení vrátí řízení organizace zařízení pouze do
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Neovlivní ochranu zásad v žádné skupině. Pokročilé funkce zásad
nadále spravujete z cloudové konzole.

• Kdykoliv provedete změnu struktury skupiny zařízení, dojde k 10minutovému zpoždění zobrazení změny v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager. Platí to také opačně. Chování je podobné způsobu, jakým funguje replikace
Symantec Endpoint Protection Manager. V průběhu zpoždění byste se neměli pokoušet provádět další změny
topologie.

• Pokud přidáte skupinu nebo zásadu v cloudové konzole, která obsahuje některý z následujících speciálních znaků:
/ \ * ? < > | : " , tyto znaky jsou v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager převedeny na pomlčku. Pokud
například pojmenujete skupinu jako Europe***, v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager bude tato skupina
označena jako Europe---.

• Cloudová konzole podporuje zjišťování polohy pro agenty 14.3 a novější. Pokud u starších verzí agentů skupina
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje několik umístění a každé umístění používá jiné zásady
(sdílené nebo nesdílené), budou synchronizovány pouze výchozí zásady umístění a budou použity u odpovídající
skupiny v cloudové konzoli. Po zpětné synchronizaci cloudové konzole s aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager jsou tyto zásady skupiny v cloudové konzoli použity jako sdílené zásady u všech umístění v odpovídající
skupině v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Tento postup platí pro zásady omezení zneužití paměti
i pro zásady výjimek v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

• Cloudová konzole nepodporuje připojení prostřednictvím protokolu IPv6. Při registraci aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager prostřednictvím sítě IPv6 dojde k následující chybě:
Při žádosti o stav tohoto tokenu registrace došlo k chybě.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se nemůže připojit ke cloudové konzoli.
Zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu.

Pojistky

• Z cloudu můžete spravovat nastavení zásad pro klienty verze 14.0.1 a novější.
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Nastavení zásad pro klienty starší verze než 14.0.1 je nutné stále spravovat přímo z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager. Existují však výjimky. Pokud použijete zásadu výjimek z cloudu a klient podporuje typ výjimky,
výjimka se použije na klienta bez ohledu na verzi. Zásady omezení zneužití paměti platí pro všechny klienty verze 14 a
novější.

• Zásady, které vychází z cloudu, nedodržují konfiguraci převádění zásad pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager. Místo toho dodržují pravidla dědění, která jsou definována v cloudu.

• V zásadách ochrany před viry a spywarem se při registraci domény v cloudové konzoli vedle některých možností
zobrazí ikona cloudu. Pokud je aktuálně platná zásada intenzivní ochrany, zásada přepíše tyto možnosti pouze
v klientech verze 14.0.1 a novější.

• K prvním výchozím cloudovým zásadám, které vytvoříte a přiřadíte v cloudové konzoli, je v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager připojena přípona v a číslo (č.), a to následovně: Výchozí zásada MEM v1. Pokud
zrušíte registraci domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a poté se k doméně znovu zaregistrujete,
k názvu zásady je přidána další přípona v#. Z výchozí zásady MEM v1 se například může stát výchozí zásada
MEM v1 v1 nebo výchozí zásada MEM v1 v3. Informace o rozdílech mezi zásadami výjimek aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager a zásadami seznamu zakázaných a povolených položek cloudové konzole:
How does the Symantec Endpoint Protection Manager Exceptions policy interact with the cloud portal? (Jak probíhá
interakce mezi zásadami výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a cloudovou konzolí?)

• V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se některé cloudové zásady zobrazí v seznamu na kartě Klienti >
Zásady. Ikona cloudu označuje, že zásady pocházejí z cloudu.

Table 171: Ikony cloudu

Ikona Popis

Skupina nedědí zásady z nadřazené skupiny v cloudové konzoli. Zásady platí přímo pro skupinu.
Skupina dědí zásady z nadřazené skupiny v cloudové konzoli.

Některé zásady cloudových konzolí jsou nové zásady a některé jsou cloudové verze existujících zásad. Verze klienta
určuje, které zásady klient podporuje. Pokud použijete zásadu pro klienta, který ji nepodporuje, bude klient zásadu
ignorovat. Toto chování platí bez ohledu na to, zda zásada pochází z cloudové konzole nebo z aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager . Uživatelské rozhraní v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager označuje, které
možnosti nebo celé zásady cloudová konzole kontroluje.

• Hybridně spravovaná cloudová konzole aktuálně podporuje zásady aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
pro klienty se systémem Windows, ale ne pro klienty se systémem Mac nebo Linux. Klienty se systémem Mac a Linux
je nutné stále spravovat zcela z cloudu nebo zcela z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Porovnání funkcí cloudové konzole se zaregistrovanou doménou aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
14.x s místní aplikací Symantec Endpoint Protection Manager

Dědění zásad

V cloudové konzoli podřízené skupiny zařízení dědí zásady ze své nadřazené skupiny zařízení. Zásady však můžete
použít přímo pro podřízené skupiny nebo podřízená zařízení. Není třeba vypíná dědičnost.

Porovnání funkcí cloudové konzole 14.x Symantec Endpoint Protection Manager v oblasti domény s místními funkcemi
aplikace Symantec Endpoint Security

Porovnání funkcí cloudové konzole se zaregistrovanou doménou
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14.x s místní aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
Po registraci domény Symantec Endpoint Protection Manager aplikace Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)
můžete zásady spravovat v cloudové konzoli i v aplikaci .
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Table 172: Reference funkce

Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Stránka Vítejte Stránka Domů
Cloudová konzole nabízí pomoc při prvním použití uživatelského prostředí,
abyste se mohli seznámit s jejími funkcemi

Stránka Domů Stránka Řídicí panel
Řídicí panel konzole zobrazuje podrobný přehled zjištěných podezřelých
souborů.
Řídicí panel obsahuje panel klíčového ukazatele výkonu (KPI) a interaktivní
widgety (grafy) s možností procházení podrobností.

Klienti, skupiny klientů
Pokud je pro doménu povolena možnost hlavního
zařízení (Správa zařízení z cloudu), je nutné
k uspořádání klientů a skupin klientů použít cloudovou
konzoli.
Pokud ke správě zařízení používáte aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager, službu Active Directory
nebo rozhraní API třetích stran, měli byste tuto možnost
deaktivovat.

Zařízení, skupiny zařízení
Ve výchozím nastavení spravováno aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager.
Pokud chcete tyto zásady spravovat z cloudu, vyberte možnost Endpoint
> Integrace > Registrace > Spravovat zařízení z cloudu. Tato možnost
ovlivňuje pouze vytváření a odstraňování skupiny a přesun nebo odstranění
zařízení. Tato funkce funguje podobně jako služba Active Directory s
aplikací Symantec Endpoint Protection Manager .
Zařízení a skupiny zařízení můžete zobrazit v cloudové konzoli. Skupinu
nelze v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vytvořit, pokud
je její doména zaregistrovaná v cloudu a je povolena možnost hlavního
zařízení. Pokud je povolena možnost hlavního zařízení, je struktura skupiny
spravována v cloudu.

Bez odpovídající konfigurace. Skupina zásad
Dědění zásad
Pokud chcete přímo použít zásadu na podřízenou
skupinu, v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager je nutné zakázat dědění zásad.
Poznámka: Pokud zrušíte registraci domény, budou
všechny zásady zjišťování omezení zneužití paměti,
které jste přímo použili u podřízené skupiny z cloudové
konzole, použity u podřízených skupin a jejich umístění,
a to bez ohledu na nastavení dědičnosti v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager.

Dědění zásad
V cloudové konzoli je dědičnost zásad vždy povolena. Můžete však vždy
přímo použít zásady na podřízené skupiny a nadřazenou zásadu potlačit.

Stránky Sledování a Zprávy Stránky Výstrahy a Prošetření
Zobrazení výstrah a událostí můžete filtrovat. Obě zobrazení nabízejí
možnost procházení podrobností.
Výchozí pravidlo výstrahy upozorní správce při aktivaci určité výstrahy.
Správa rolí poskytuje způsob, jak definovat, kteří správci obdrží výstrahy o
příslušných událostech.
Předdefinovaná pravidla výstrah můžete zobrazit a upravit v části Výstrahy
> Pravidla výstrah.
Zobrazení událostí vám pomohou rychle analyzovat události a rozhodnout
se, jak optimalizovat zásady ve vašem prostředí. Události můžete zobrazit
na stránce Prošetření.

Role správce
• Správce systému
• Správce (doménový)
• Správce s omezením (na základě zásad)
Správci cloudové konzole a správci aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager nejsou žádným způsobem
propojeni.

Role správce
• Super správce
• Správce domény
• Omezený správce
• Prohlížející
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Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Vypršení časového limitu konzole
Výchozí hodnota je 1 hodina. Vypršení časového limitu
můžete změnit.

Vypršení časového limitu konzole
Dobu vypršení časového limitu nelze změnit. Časový limit je dvě hodiny.

Možnost Prezenční signál Není k dispozici.
Všechny změny zásad probíhají v reálném čase.

V následující tabulce jsou uvedeny zásady, které jsou k dispozici pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
zaregistrovanou v cloudu, stejně jako minimální verze klienta, která podporuje jednotlivé zásady.

Poznámka: Verze 14.0.1 a 14.1 jsou stejné verze. Klient se systémem Windows 14.01 byl vydán s verzí 14.1 aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 173: Odkaz na funkci zásady

Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Předem připravené zásady
Následující zásady lze nadále spravovat v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager:

• Zásady brány firewall
• Řízení zařízení
• Zásady prevence narušení
• Zásada aktualizace LiveUpdate
• Zásada integrity hostitele
• Jiné možnosti zásad ochrany před viry a spywarem

než technologie Bloodhound, heuristická analýza
funkce SONAR, funkce Download Insight a akce
prověřování.

• Řízení aplikací a řízení zařízení
• Uzamčení systému

Ve výchozím nastavení spravováno aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager.
Pokud chcete následující zásady spravovat z cloudu, vyberte možnost
Endpoint > Integrace > Registrace > Spravovat zásady z cloudu:
• Zásada intenzivní ochrany
• Zásady systému (pouze možnost malé šířky pásma)
• Zásada seznamu povolených položek
• Zásada seznamu zakázaných položek
• Zásady zjišťování omezení zneužití paměti
Plně cloudově spravovaná aplikace Symantec Endpoint Security spravuje
další zásady, které aplikace Symantec Endpoint Protection nespravuje:
Stručný přehled funkcí spravované aplikace Symantec Endpoint Protection
oproti spravované aplikaci Symantec Endpoint Security v ICDm

Nastavení funkce Download Insight, Bloodhound a
SONAR v zásadách ochrany před viry a spywarem
Následující nastavení nelze použít v klientech aplikace
Symantec Endpoint Protection 14.1 nebo novějších,
pokud je doména zaregistrovaná v cloudové konzoli:
• Akce detekce zásad ochrany před viry a spywarem
• Nastavení technologie Bloodhound
• Jezdec citlivosti funkce Download Insight
• Vytrvalost, první výskyt a možnosti intranetu funkce

Download Insight
• Nastavení detekce heuristiky SONAR, agresivní

režim SONAR a podezřelé chování SONAR
Tato nastavení se stále používají pro starší verze klientů
a také pro klienty verze 14.1 a novější v případě, že
zrušíte registraci domény.
Poznámka: Výchozí úroveň blokování intenzivní ochrany
je méně agresivní než nejagresivnější nastavení
Bloodhound v zásadách ochrany před viry a spywarem.
Pokud vaše aktuální zásady určují Bloodhound jako
nejvyšší úroveň, možná budete muset zvýšit úroveň
intenzivní ochrany.

Zásada intenzivní ochrany (verze 14.0.1 a novější)
Automaticky použito v klientech systému Windows po registraci domény
Nahrazuje některá nastavení v zásadách ochrany před viry a spywarem pro
klienty se systémem Windows.
Tito klienti používají zásadu intenzivní ochrany k nahrazení určitých
stávajících možností v zásadách ochrany proti virům a spywaru.
• Bloodhound
• Heuristická analýza funkce SONAR
• Možnosti stažení přehledu
• Akce prověřování
Klienti však stále používají své zásady ochrany proti virům a spywaru pro
další možnosti.
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Symantec Endpoint Protection Manager Symantec Endpoint Security

Zásada výjimek aplikace
V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager je
jediná zásada výjimek, která obsahuje vyloučení mnoha
různých položek, stejně jako vyloučení aplikací. Zásady
seznamů povolených a zakázaných položek cloudové
konzole se v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager zobrazují jako samostatné.
Položky z cloudové konzole se zobrazí v zásadě
Výjimky > seznam Výjimky.
Pokud je doména zaregistrovaná, můžete vytvořit
výjimky pouze pro typy, které nejsou podporované
v cloudové konzoli.
How does the Symantec Endpoint Protection Manager
Exceptions policy interact with the cloud portal? (Jak
probíhá interakce mezi zásadami výjimek aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager a cloudovou
konzolí?)

Zásada seznamu povolených položek (verze 14.0.1 a novější)
Jakékoli zásady seznamu zakázaných položek, které vytvoříte v cloudu, se
zobrazí v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, i když zrušíte
registraci domény.
Cloudová konzole obsahuje ústřední seznam položek, které jsou na
seznamu povolených nebo zakázaných položek, takže všechny tyto
položky můžete zobrazit na jednom místě.
Zásada seznamu povolených položek byla přejmenována na zásadu
povolených položek (v angličtině), ve verzi 14.3 RU1.

Zásada výjimek aplikace
Zásady seznamu zakázaných položek z cloudové
konzole nepředstavují výjimky prověřování. Zakázané
položky z cloudové konzole se však zobrazí v seznamu
Výjimky.

Zásada seznamu zakázaných položek (verze 14.0.1 a novější)
Jakékoli zásady seznamu zakázaných položek, které vytvoříte v cloudu, se
zobrazí v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, i když zrušíte
registraci domény.
Výjimky můžete nakonfigurovat v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager nebo v cloudové konzoli. Cloudová konzole v současnosti
nepodporuje celou řadu výjimek.

Note: Zásada seznamu zakázaných položek představuje typ řízení
aplikace, které využívá technologii SONAR v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager k vynucování pravidel. Nepoužívá ovladač řízení
aplikace v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Zásada seznamu zakázaných položek byla přejmenována na zásadu
seznamu zakázaných položek (v angličtině), ve verzi 14.3 RU1.

Není k dispozici žádná odpovídající možnost
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
ukazuje stav „malá šířka pásma“. V části Externí
komunikace > Nastavení cloudu můžete vidět, zda je
povolena volba malé šířky pásma.
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager také
spravuje obsah LiveUpdate AML, který je nezbytný
k tomu, aby malá šířka pásma fungovala.

Zásada systému (možnost malé šířky pásma) (verze 14.0.1 a novější)
Zásada systému představuje novou zásadu v cloudu bez odpovídající
konfigurace v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Možnost
s malou šířkou pásma však vyžaduje, aby byl obsah LiveUpdate pro
pokročilé strojové učení (AML) s malou šířkou pásma k dispozici v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager, jinak nebudou zásady funkční.
Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá.

Zásady omezení zneužití paměti (MEM)
Když je vaše doména zaregistrovaná, musíte použít
cloudovou konzoli ke konfiguraci těchto zásad.

Zásada omezení zneužití paměti (MEM)
• Verze 14.0 a novější pro celkové funkce zásad.
• Verze 14.0.1 a novější pro konfiguraci podle techniky.
• Verze 14.2 RU1 pro vlastní aplikace. Je nutné mít povolenou izolaci

aplikace. Klient musí mít nainstalované posílení zabezpečení aplikací.
Možnosti zásad jsou srovnatelné s možnostmi v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager.

Jak probíhá interakce mezi zásadami výjimek aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager a cloudovou konzolí?
Jak fungují zásady výjimek v cloudové konzoli?
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Cloudová konzole nepodporuje všechny výjimky podporované aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Po
registraci domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli se původní zásady výjimek
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager rozdělí v cloudové konzoli na dva typy zásad (na základě typů výjimek).
Tyto cloudové zásady se nazývají zásady seznamu zakázaných položek a zásady seznamu povolených položek. Výjimky,
které cloudové zásady nepodporují, zůstanou v zásadě výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Po
synchronizaci cloudové konzole a aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se cloudové zásady importují zpět do
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Předpokládejme například, že v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vytvoříte zásadu, která se nazývá
Zásada výjimek SEPM. Tato zásada obsahuje výjimku Aplikace, výjimku Důvěryhodná webová doména a výjimku
Aplikace, která má být sledována. Po registraci do cloudové konzole se výjimky na základě cloudové zásady s názvem
Zásada výjimek SEPM rozdělí do dvou zásad. Tyto zásady se nazývají Importované zásady výjimek SEPM (BL) a
Importované zásady výjimek SEPM (WL). Zásada seznamu zakázaných položek je vytvořena pouze s výjimkou Aplikace
a zásada seznamu povolených položek je vytvořena s výjimkou Aplikace a výjimkou Doména. Původní zásada aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager Zásada výjimek SEPM zachová výjimku Aplikace ke sledování. Po synchronizaci
cloudové konzoly s aplikací Symantec Endpoint Protection Managerkonzoly zobrazí aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager tři zásady, které jsou přiřazeny ke stejné skupině: Zásada výjimek SEPM, Importované zásady
výjimek SEPM (DL) v1a Importované zásady výjimek SEPM (AL) v1

V cloudové konzoli byla zásada seznamu zakázaných položek přejmenována na zásadu seznamu nepovolených položek.
Zásada seznamu povolených položek byla přejmenována na zásadu seznamu povolených položek.

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Zásady seznamu povolených položek a seznamu zakázaných položek cloudové konzole také nepodporují žádné akce
podporované zásadami výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Výjimka pro aplikace v zásadách
seznamu povolených položek cloudové konzole podporuje pouze akci Ignorovat. Výjimka pro aplikace v zásadách
seznamu zakázaných položek cloudové konzole podporuje pouze akci Přesunout do karantény. Pokud do zásad
výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager přidáte výjimku pro aplikace a poté zaregistrujete aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli, akce se v zásadách cloudové konzole automaticky změní.
V případě zásady seznamu povolených položek se akce Pouze protokol převede na akci Ignorovat. Akce Ukončit
a Odebrat se převedou na akci Karanténa. Po importu těchto zásad zpět do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager zachová server pro správu akci ze zásad cloudové konzole.

Monitorování aplikace za účelem vytvoření výjimky pro danou aplikaci na klientech se systémem Windows

Jaké výjimky jsou v cloudové konzoli podporovány a jaké nikoli?

Cloudová konzole podporuje v klientech systému Windows následující výjimky:

Zásada seznamu zakázaných položek:

• Algoritmus hash (SHA-256)

Zásada seznamu povolených položek:

• Certifikát
• Název souboru
• Doména
• Algoritmus hash
• Cesta k souboru
• Přípona
• Hostitel IPS

Po registraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli se výjimky systému Windows
v zásadách výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager převedou na následující typ zásad a typ výjimek:
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Table 174: Výjimky systému Windows a jejich převod na výjimky cloudové konzole

Zásada výjimek aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager Zásada seznamu zakázaných položek Zásada seznamu povolených položek

Aplikace Algoritmus hash (pouze SHA-256) Algoritmus hash (pouze SHA-256)
Certifikát Není k dispozici. Certifikát
Soubor > Bezpečnostní riziko /
SONAR

Není k dispozici. Název souboru

Složka > Bezpečnostní riziko /
SONAR

Není k dispozici. Cesta

Důvěryhodná webová doména Není k dispozici. Doména

Následující výjimky systému Windows zůstanou v zásadách výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a
nejsou podporovány v cloudové konzoli:

• Aplikace, která má být sledována
• Přípony
• Soubor – Řízení aplikací
• Složka – Řízení aplikací
• Známá rizika
• Výjimka pro ochranu před změnami
• Výjimka změny souboru serverů DNS nebo hostitelů

Cloudová konzole nepodporuje výjimky klientů Linux ani výjimky klientů Mac. Všechny položky výjimek systému Linux a
položky výjimek systému Mac zůstanou v zásadě výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

NOTE

Výjimky můžete do cloudové konzole přidat také přímo pomocí souboru CSV kontrolních součtů, který
exportujete z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Tento seznam neopakovatelných identifikátorů
souborů obsahuje cestu a název souboru a příslušný kontrolní součet pro každý spustitelný soubor nebo soubor
DLL, které se nachází v počítači v dané cestě. Viz téma: Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů
souborů pomocí nástroje checksum.exe

Jaké výjimky systému Windows se použijí pro různé typy prověřování?

Výjimky, které uživatelé mohou přidat v klientovi Windows

Zásada výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vám umožní, abyste uživatelům v klientech Windows
umožnili přidat výjimky (nazývané omezení klientů).

Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrována v cloudové konzoli, nezobrazí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager následující omezení klientů:

• Výjimka aplikace
• Výjimka pro soubory
• Výjimka pro složky > Výjimka pro bezpečnostní rizika / Výjimka SONAR
• Výjimka pro důvěryhodné webové domény
• Výjimka pro certifikát

NOTE

V klientech Windows řízených zásadou cloudových výjimek se tyto výjimky také nezobrazí v uživatelském
rozhraní klienta.
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Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nezobrazí následující omezení klientů, bez ohledu na to, zda je aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrována nebo nikoli.

• Výjimka změny souboru serverů DNS nebo hostitelů
• Výjimka pro přípony
• Výjimka známých rizik

Omezení typů výjimek, které mohou uživatelé konfigurovat na klientských počítačích

Problémy s registrací zásad výjimek a jejich synchronizací s cloudovou konzolí

• Zásady seznamu zakázaných položek nebo zásady seznamu povolených položek se automaticky vytvoří v cloudové
konzoli, pouze pokud původní zásady výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahují výjimky
podporované zásadami seznamu zakázaných položek a zásadami seznamu povolených položek. Jinak cloudová
konzole zásady výjimek ignoruje.

• Po registraci se s cloudovou konzolí synchronizují pouze přiřazené zásady výjimek aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager a ty se poté importují zpět do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Nepřiřazené
zásady zůstanou v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager jako zásady výjimek, které nejsou založeny
na cloudu. A pokud přiřazené zásady výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager neobsahují žádné
výjimky v seznamu zakázaných položek nebo výjimky v seznamu povolených položek, vytvoří se pro danou skupinu
v cloudové konzoli odpovídající prázdné zásady seznamu zakázaných položek nebo prázdné zásady seznamu
povolených položek.

• Po registraci můžete v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vytvořit a přiřadit zásady výjimek, které nejsou
založeny na cloudu. Tyto zásady však musí obsahovat pouze výjimky založené na aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager a nikoli cloudové výjimky. Pokud vytvoříte a přiřadíte cloudovou zásadu seznamu zakázaných
nebo seznamu povolených položek, tyto zásady se synchronizují a importují se do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Zásady výjimek, které jste vytvořili v cloudové konzoli, zůstávají v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
i po zrušení registrace domény. V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se však zruší přiřazení těchto
cloudových zásad ke skupině. Můžete je sloučit, znovu přiřadit nebo odstranit, pokud je již nepotřebujete.

• Pokud importujete zásady výjimek aplikace Symantec Endpoint Protection Manager do cloudové konzole a dané
zásady obsahují výjimky pro aplikace, jsou tyto výjimky po importu ztraceny. Poté je nutné ručně znovu přidat výjimky
pro aplikace do zásad seznamu zakázaných položek nebo seznamu povolených položek v cloudové konzoli. Cloudová
konzole uchovává ostatní typy výjimek, například výjimku certifikátu.

Registrace umístění s partnery pro replikaci v cloudové konzoli
• Jak mohu umístění zaregistrovat na cloudovém portálu?
• Zrušení a obnovení replikace mezi umístěními zaregistrovanými na cloudovém portálu
• Odstraňování problémů s replikací u umístění na cloudovém portálu

Jak mohu v cloudové konzoli zaregistrovat umístění?

Od verze 14.2 můžete nastavit replikaci mezi umístěním zaregistrovaným v cloudové konzoli a dalšími umístěními,
která zaregistrována nejsou. Jedno umístění zaregistrujete jako hlavní umístění. Všechna ostatní umístění se mohou
replikovat přímo s hlavním umístěním nebo se replikovat mezi sebou. Pokud je například hlavním umístěním umístění A,
zaregistrujete v cloudové konzoli umístění A. Umístění B a C nakonfigurujete na replikaci s umístěním A. Nebo můžete
umístění B nakonfigurovat na replikaci s umístěním A a umístění C na replikaci s umístěním B.
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Table 175: Postup registrace více replikovaných umístění

Úloha Popis

Krok 1: Před registrací
v cloudové konzoli
proveďte replikaci
příslušných dvou
umístění.

Před registrací hlavního umístění replikujte všechny zásady, skupiny a události protokolu, abyste předešli
případným konfliktům databází.
Partnera pro replikaci můžete přidat také po registraci hlavního umístění v cloudu.
Hlavní umístění může mít více partnerských umístění.
Okamžitá replikace dat
Co jsou lokality a jak funguje replikace?

Krok 2: Zaregistrujte
hlavní umístění.

Vyberte si a zaregistruje jedno umístění jako hlavní umístění pro provádění registrace a všech dalších akcí,
jako je například vytváření zásad.
U umístění s více servery pro správu stačí zaregistrovat pouze jeden server pro správu. Všechny další
servery pro správu jsou zaregistrovány automaticky.
Druhé umístění, neboli partnerské umístění, v cloudové konzoli neregistrujte.

Krok 3: Počkejte, až
dojde k synchronizaci.

Po synchronizaci zaregistrovaného hlavního umístění a cloudové konzole dojde v hlavním umístění
k následujícím událostem:
• Na všechny servery pro správu se automaticky nainstaluje služba Bridge. Služba Bridge však bude

aktivní pouze na serveru pro správu, který jste použili k registraci v cloudové konzoli.
• Hlavní umístění provede synchronizaci událostí hlášení s cloudovou konzolí.
• Hlavní umístění nahraje skupiny, zařízení, zásady, události protokolů, klientské balíčky a definice pro

všechny klienty, kteří k tomuto umístění nejsou připojeni.
• Hlavní umístění obdrží zásady, protokoly a příkazy z cloudové konzole a okamžitě předá příslušná data

klientům, kteří s tímto umístěním komunikují.
Co se stane po registraci domény Symantec Endpoint Protection Manager do cloudové konzole?

Krok 4: Proveďte
replikaci hlavního
umístění a všech
partnerských umístění.

Naplánujte replikaci tak, aby byla registrační data v obou umístěních stejná. Po replikaci dojde
v partnerském umístění k následujícím událostem:
• Partnerské umístění na základě plánu replikace s hlavním umístěním obdrží obsah z cloudové konzole.

Tato data potom obdrží klienti, kteří jsou připojeni k partnerskému umístění.
• Partnerské umístění získá z hlavního umístění podrobnosti o registraci. Tyto podrobnosti se zobrazí na

stránce Cloud > Řešení problémů.
• Servery pro správu v partnerském umístění nenainstalují službu přemostění. Partnerské umístění se

proto nesynchronizuje přímo s cloudovou konzolí.
Instalace druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace

Krok 5: (Volitelně)
Převeďte správu skupin
a zařízení do cloudové
konzole.

Ve výchozím nastavení platí, že pokud zaregistruje nereplikovanou doménu aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager, bude strukturu skupin klientů spravovat cloudová konzole. Jestliže zaregistrujete
replikované umístění, bude strukturu skupin ve výchozím nastavení spravovat aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.
• Pokud je jako hlavní nastavena aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, můžete skupiny

a zásady přidat v hlavním umístění, které se potom replikuje do partnerského umístění.
• Pokud jako hlavní nastavíte cloudovou konzoli spusťte nejprve replikaci s partnerským umístěním. Díky

této replikaci zajistíte, že se skupiny a zásady přidané v partnerském umístění synchronizují s cloudovou
konzolí.

Chcete-li převést správu do cloudové konzole, aktivujte po registraci na stránce Nastavení > Registrace
Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli možnost Správa zařízení.

U partnera pro replikace nemůžete provádět převzetí služeb při selhání ani vyrovnávání zatížení.

Nastavení zotavení při selhání a vyrovnávání zatížení

Zrušení a obnovení replikace mezi umístěními zaregistrovanými v cloudové konzoli

Pokud partnerství mezi hlavním a partnerským umístěním zrušíte, zrušíte také relaci s cloudovou konzolí.
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Jestliže budete chtít partnerství s hlavním umístěním obnovit, použijte průvodce Přidat existujícího partnera pro
replikaci.

Partnerské umístění můžete v cloudové konzoli zaregistrovat také přímo jako samostatné umístění. V takovém případě si
musíte vytvořit jiný účet Symantec Cyber Defense Manager. Jestliže budete chtít partnerství s hlavním umístěním obnovit,
bude nutné registraci partnerského umístění zrušit. Potom v hlavním umístění znovu nakonfigurujte partnerství pomocí
Průvodce konfigurací serveru pro správu.

NOTE

Nejlepší postup je však ponechat partnerské umístění jako samostatné umístění a nesnažit se obnovit replikaci
s hlavním umístěním.

Zakázání replikace a obnovení replikace před a po aktualizaci

Opětovná instalace a konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Řešení potíží s replikací u umístění v cloudové konzoli

Chcete-li získat informace o replikaci a registraci hlavního umístění, postupujte následujícím způsobem:

• Vyhledejte události replikace.
V hlavním umístění otevřete protokoly typu Systémové protokoly > Správa a vyhledejte události typu Události
replikace.
Prohlížení protokolů

• Podívejte se na stav registrace partnerského umístění.
V partnerském umístění bude v poli Stav registrace uveden stav Zaregistrováno.
V ostatních polích, například v poli Stav připojení, se bude zobrazovat stav Žádný.
Chcete-li zobrazit informace o registraci, klikněte na stránce Cloud na možnost Řešení problémů.

Aktualizace klientů v prostředích malé šířky pásma
Co je režim malé šířky pásma?

Ve verzi 14.1 a novějších představuje režim malé šířky pásma novou možnost pro prostředí, která splňují alespoň jedno
z následujících kritérií:

• Vyžadují občasné aktualizace obsahu ochrany proti virům a spywaru, funkcí SONAR a IPS
• Mají malou konektivitu ke cloudu

Klienti s malou šířkou pásma přijímají aktualizace zřídka. Společnost Symantec aktualizuje obsah pro malou šířku
pásma jednou týdně. V režimu malé šířky pásma můžete zabezpečení koncových bodů dále optimalizovat pomocí zásad
agresivního režimu.

Jak aplikace Symantec Endpoint Protection používá pokročilé strojové učení?

Chcete-li používat možnost malé šířky pásma, musíte být zaregistrováni v cloudové konzoli. Malá šířka písma je ve
výchozím nastavení vypnuta.

• V cloudové konzoli povolte režim malé šířky pásma ve výchozích zásadách systému (14).
• Ověřte, zda funkce LiveUpdate stahuje obsah s malou šířkou pásma.

Stáhněte obsah s malou šířkou pásma
• Vytvořte skupinu klientů, kteří obdrží obsah s malou šířkou pásma.

Vytvoření skupiny pro klienty malé šířky pásma

Po povolení malé šířky pásma můžete zobrazit její stav na kartě Klienti v zobrazení Výchozí a v zobrazení Technologie
ochrany. Můžete také generovat zprávy na základě distribuce obsahu pro malou šířku pásma.

Spouštění zpráv v klientech, kteří pracují v režimu malé šířky pásma
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Povolení režimu malé šířky pásma z cloudu

Režim malé šířky pásma povolujete nebo zakazujete v zásadách systému v cloudové konzoli.

1. V konzoli aplikace Symantec Endpoint Security přejděte na možnost Endpoint Zásady Výchozí zásady systému
(14). Je nutné vlastnit zkušební verzi nebo zakoupenou verzi produktu.

2. Zapněte možnost Spustit v režimu malé šířky pásma.
3. Klikněte na položku Uložit zásady.

Stahování obsahu pro malou šířku pásma do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Obsah pokročilého strojového učení se stáhne a povolí ve výchozím nastavení. Následující postupy můžete použít k
ověření, zda jsou povoleny.

Stahování obsahu s malou šířkou písma do Symantec Endpoint Protection Manager

1. V konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na položku Správce > Místní umístění > Upravit
vlastnosti umístění.

2. Kliknutím vyberte kartu LiveUpdate a pak klikněte na položku Změnit výběr vedle Typů obsahu ke stažení.
3. Ověřte, zda je zaškrtnuté pole vedle možnosti Rozšířené strojové učení.
4. Kliknutím na tlačítko OK > OK změny uložte.

Zahrnutí obsahu s malou šířkou pásma do zásad obsahu LiveUpdate

V konzole Symantec Endpoint Protection Manager přejděte na položku Zásady > LiveUpdate a pak upravte zásady,
které jsou přiřazeny skupině, která obsahuje klienty s povolením malé šířky pásma.

1. Klikněte na položku Obsah LiveUpdate a pak dvakrát klikněte na položku Zásady obsahu LiveUpdate.
2. V části Nastavení pro Windows klikněte na možnost Definice zabezpečení.
3. V cloudové konzoli klikněte na položku Zařízení a poté přidejte podřízenou skupinu pod položku Moje společnost.
4. Ověřte, zda je zaškrtnuto pole Pokročilé strojové učení.
5. Kliknutím na tlačítko OK změny uložte.

Vytvoření skupiny pro klienty malé šířky pásma

1. V cloudové konzoli klikněte na položku Zařízení a poté přidejte podřízenou skupinu pod položku Moje společnost.
Pokud nemůžete přidat podřízenou skupinu, aktivujte v cloudové konzoli možnost Správa zařízení (Nastavení
> Registrace Symantec Endpoint Protection Manager). Nebo skupinu přidejte v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager. Pokud používáte synchronizaci se službou Active Directory, přidejte skupinu prostřednictvím
služby Active Directory.

2. Použijte zásady systému na tuto skupinu, kterou jste dříve nakonfigurovali pro malou šířku pásma. Ve skupině zařízení
klikněte na možnost Použít zásady, přidejte systémové zásady a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

3. V konzole Symantec Endpoint Protection Manager ověřte, zda dříve nakonfigurované zásady obsahu LiveUpdate platí
pro vytvořenou skupinu. Dědičnost zásad, kterou povolíte nebo zakážete v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager, se vztahuje pouze na zásady aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, nikoli na zásady zařízení
v cloudové konzoli.
Možná bude nutné vyhradit si trochu času na synchronizaci skupiny z cloudové konzole.

Spouštění zpráv v klientech, kteří pracují v režimu malé šířky pásma

Zprávu můžete spustit a uvést tak klienty, kteří obdrží obsah s malou šířkou pásma.

1. V konzole Symantec Endpoint Protection Manager klikněte na položku Zprávy > Rychlé zprávy a pak proveďte
následující výběry:
– Typ sestavy: Stav počítače
– Vyberte sestavu: Distribuce obsahu pro malou šířku pásma

2. Vyberte časové období: Další nastavení pro více možností.
3. Klikněte na tlačítko Vytvořit zprávu.
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Zrušení registrace domén Symantec Endpoint Protection Manager z
cloudové konzole
Proces zrušení registrace odebere skupiny klientů a klienty neregistrované domény v cloudu. Všechny přiřazené zásady
zůstávají v cloudové konzoli, stejně jako související události.
Po zrušení registrace domény Symantec Endpoint Protection Manager z cloudové konzoli ICDm již nebudete moci:

• Spravovat zařízení z cloudové konzole.
• Zobrazovat soubory a aplikace na svých zařízeních.
• Používat zásady specifické pro cloud na zařízení a skupiny zařízení za účelem jejich ochrany.

Během procesu zrušení registrace se na cloudové konzoli zobrazí oznámení a vy nebudete moci provést následující:

• Provádět žádné funkce spojené se správou zařízení, například vytváření skupin, odstraňování skupin nebo přesouvání
zařízení mezi skupinami.

• Provádět žádné funkce, které jsou spojené se správou zásad, například použití zásad pro zařízení nebo skupiny
zařízení.

• Zaregistrovat novou doménu, dokud není zrušena aktuálně zaregistrovaná doména.

NOTE

Chcete-li zrušit registraci domény, budete potřebovat roli Endpoint Console Super Administrator.

Vytvoření účtu správce

Po zrušení registrace se v cloudové konzoli nadále zobrazují výstrahy, události a zásady.

Zrušení registrace domény Symantec Endpoint Protection Manager
1. V cloudové konzoli Endpoint Security přejděte na možnost Endpoint > Integrace.

2. Na kartě Registrace zaškrtněte políčko Stav registrace domény > Zaregistrováno a vyberte možnost Zrušit
registraci.

3. Vyberte odpovídající možnost:

• Zrušit registraci – tuto možnost vyberte, pokud chcete zrušit registraci produktu Symantec Endpoint Protection
Manager z cloudové konzole.

• Zrušit registraci a odebrat – tuto možnost vyberte, pokud chcete zrušit registraci produktu Symantec Endpoint
Protection Manager z cloudové konzole a odstranit všechna zjištěná zařízení a informace v souborech.

4. Chcete-li akci potvrdit, zadejte v následujícím poli volbuZrušit registraci.

5. Vyberte možnost Zrušit registraci domény.

NOTE

Zrušení registrace trvá obvykle dvě hodiny.

Registrace domény Symantec Endpoint Protection Manager (14.1 nebo novější) do cloudové konzole
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Použití aplikace Symantec Endpoint Protection ve virtuálních
infrastrukturách

Aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí pro virtuální infrastruktury sdílenou mezipaměť služby Insight a nástroj
Virtual Image Exception, jejichž použitím můžete zvýšit výkon. Chcete-li tyto funkce zprovoznit, je třeba provést některé
další instalační a konfigurační úkony.

Table 176: Funkce virtuální infrastruktury a jejich využití

Funkce a využití Popis

Použijte službu Shared Insight
Cache k přeskočení prověřování
souborů, které byly označeny jako
bezpečné.

Sdílená mezipaměť služby Insight sleduje soubory, které byly označeny jako bezpečné. Tím lze
snížit zatížení prověřování díky odstranění nutnosti tyto soubory znovu prověřovat.
Můžete nastavit následující typy sdílené mezipaměti služby Insight:
• Síťová sdílená mezipaměť služby Insight

Virtuální klienti používající jakýkoli druh virtuální infrastruktury mohou používat síťovou
sdílenou mezipaměť služby Insight ke snížení zatížení prověřování.

Note: Od verze 14.0 již není sdílená mezipaměť služby Insight podporující infrastrukturu vShield
podporována.

Informace o sdílené mezipaměti služby Insight
Jak mám postupovat, pokud chci používat síťovou sdílenou mezipaměť služby Insight?

Použijte nástroj Výjimka virtuální
bitové kopie, aby mohli klienti
vynechávat prověřování souborů
základního obrazu.

Nástroj Virtual Image Exception umožňuje označit soubory základního obrazu jako bezpečné, aby
byly při prověřování vynechány a snížilo se zatížení prověřování.
Nástroj Výjimka virtuální bitové kopie lze používat pouze ve virtuálním prostředí.
Informace o nástroji Virtual Image Exception

Nakonfigurujte funkci dočasné
infrastruktury VDI.

Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection nesou nastavení označující, že se jedná o dočasné
virtuální klienty. Můžete nakonfigurovat samostatný interval zastarávání pro offline klienty GVM
v dočasných infrastrukturách VDI. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odebírá
dočasné klienty GVM, kteří jsou offline déle, než je určený časový interval.
Použití aplikace Symantec Endpoint Protection v dočasném prostředí VDI
Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Technologie ochrany v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint Protection obvykle fungují
ve virtuálních infrastrukturách stejným způsobem jako ve fyzických infrastrukturách. Klienty aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager a Symantec Endpoint Protection můžete ve virtuálních infrastrukturách instalovat, konfigurovat
a používat stejným způsobem jako ve fyzických infrastrukturách.

Informace o sdílené mezipaměti služby Insight
Použití sdílené mezipaměti služby Insight zvyšuje výkon ve virtuálních infrastrukturách. Soubory, které klienti Symantec
Endpoint Protection označili za bezpečné, jsou do mezipaměti přidány. Následující prověřování používající stejné definice
virů mohou soubory ve sdílené mezipaměti služby Insight ignorovat. Sdílená mezipaměť služby Insight je používána
pouze pro plánovaná a ruční prověřování.

Síťová sdílená mezipaměť služby Insight funguje jako webová služba nezávislá na klientovi Symantec Endpoint
Protection. Sdílená mezipaměť služby Insight využívá systém hlasování. Poté, co klient použije nejnovější obsah
k prověření souboru a prohlásí jej za bezpečný, odevzdá do mezipaměti svůj hlas. Pokud soubor není bezpečný, klient
hlas neodevzdá. Jakmile počet hlasů dosáhne nebo přesáhne prahovou hodnotu počtu hlasů, sdílená mezipaměť služby
Insight považuje soubor za bezpečný. Když později jiný klient potřebuje prověřit stejný soubor, nejdříve vyšle dotaz do
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sdílené mezipaměti služby Insight. Pokud je soubor se svým stávajícím obsahem označen jako bezpečný, klient soubor
znovu neprověří.

Když klient odevzdá hlas do sdílené mezipaměti služby Insight, mezipaměť zkontroluje verzi obsahu, který klient použil
k prověření souboru. Pokud klient nemá nejnovější obsah, sdílená mezipaměť služby Insight hlas ignoruje. Pokud je
k dispozici novější obsah, nový obsah se stane nejnovějším známým obsahem a sdílená mezipaměť služby Insight
nastaví počet hlasů zpět na jeden.

Sdílená mezipaměť služby Insight využívá ke správě své mezipaměti algoritmus čištění. Použitý algoritmus odstraňuje
nejstarší položky mezipaměti, tedy nejdříve ty s nejstarším časovým razítkem. Algoritmus zajišťuje to, aby velikost
mezipaměti nepřesáhla prahovou hodnotu využití paměti.

Jak mám postupovat, pokud chci používat síťovou sdílenou mezipaměť služby Insight?

Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight

Použití aplikace Symantec Endpoint Protection ve virtuálních infrastrukturách

Informace o nástroji Virtual Image Exception
Nástroj Virtual Image Exception umožňuje klientům obcházet prověřování na výskyt hrozeb u souborů základních obrazů.
Tato funkce umožňuje snížit úroveň zatížení disku a procesoru.

Aplikace Symantec Endpoint Protection podporuje nástroj Virtual Image Exception u spravovaných i nespravovaných
klientů.

NOTE

Produkty Symantec nepodporují použití nástroje Virtual Image Exception ve fyzickém prostředí.

Použití nástroje Výjimka virtuální bitové kopie na základní bitovou kopii

Použití aplikace Symantec Endpoint Protection ve virtuálních infrastrukturách

Jak mám postupovat, pokud chci používat síťovou sdílenou
mezipaměť služby Insight?
Pomocí síťové sdílené mezipaměti služby Insight můžete zvýšit výkon prověřování.

Table 177: Postup instalace a používání síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Krok Úloha

Krok 1: Nainstalujte sdílenou
mezipaměť služby Insight.

Požadavky na systém pro implementaci síťové sdílené mezipaměti služby Insight
Instalace a odinstalace síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Krok 2. V zásadách ochrany
před viry a spywarem v
aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager povolte
virtuálním klientům používání
sdílené mezipaměti služby
Insight

Povolení používání síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Po nainstalování sdílené mezipaměti služby Insight můžete podle libosti provést následující úkony:

• Upravte nastavení služby, mezipaměti nebo protokolování sdílené mezipaměti služby Insight.
Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight

• V protokolu si prohlédněte související události.
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Zobrazení událostí protokolu síťové sdílené mezipaměti služby Insight
• Výkon můžete sledovat prostřednictvím Správce výkonu v systému Windows.

Monitorování ukazatelů výkonu síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Požadavky na systém pro implementaci síťové sdílené mezipaměti
služby Insight
Server síťové sdílené mezipaměti služby Insight je určen k použití na samostatném fyzickém nebo virtuálním počítači.
Sdílenou mezipaměť služby Insight nelze nainstalovat v systému, ve kterém jsou spuštěny jiné databázové aplikace nebo
serverové aplikace s vysokými nároky na dostupnost, jako je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo
systém Microsoft SQL Server.

Následující tabulka popisuje minimální systémové požadavky, které virtuální infrastruktura potřebuje k provozu sdílené
mezipaměti služby Insight.

Table 178: Systémové požadavky síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Požadavek Popis

Software • Windows Server 2003 (pouze verze 12.1 až 12.1.4)
• Windows Server 2008 a novější
• Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 (od verze 12.1.5)
• Windows Server 2016

(od verze 14.2 MP1)
• Windows Server 2019

(od verze 14.2 MP1)
• .NET Framework 4

Procesor Sdílenou mezipaměť služby Insight je nutné nainstalovat na vyhrazený server nebo virtuální stroj.
Paměť minimálně 2 GB
Dostupné
místo na disku

minimálně 100 MB

Informace o sdílené mezipaměti služby Insight

Instalace a odinstalace síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Instalace a odinstalace síťové sdílené mezipaměti služby Insight
Před instalací síťové sdílené mezipaměti služby Insight se ujistěte, že váš systém splňuje všechny požadavky a že jste
přihlášeni jako správce systému Windows. Sdílenou mezipaměť služby Insight nainstalujete a spustíte v samostatném
fyzickém nebo virtuálním počítači.

NOTE

Neměli byste používat znaky DBCS nebo high-ASCII v názvu hostitele serveru, kam instalujete produkt Shared
Insight Cache. Rovněž byste se měli vyhnout použití znaků DBCS či high-ASCII v uživatelském jménu, jež
používáte pro přístup. Tyto znaky způsobují chybu při spouštění služby Shared Insight Cache.

Požadavky na systém pro implementaci síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Instalace síťové sdílené mezipaměti služby Insight
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1. V instalačním souboru aplikace Symantec Endpoint Protection vyhledejte složku Tools/Virtualization/
SharedInsightCache.

2. Poklepáním na následující soubor spusťte instalační program:

SharedInsightCacheInstallation.msi

NOTE

Stejný instalační program můžete spustit zadáním následujícího příkazu:

msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. V podokně Shared Insight Cache Setup (Nastavení sdílené mezipaměti služby Insight) průvodce klepněte na
tlačítko Next (Další).

4. Pročtěte si Licenční smlouvu softwaru Symantec, zaškrtněte možnost I accept the terms of the License Agreement
(S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím) a poté klepněte na tlačítko Next (Další).

5. V podokně Destination Folder (Cílová složka) proveďte jeden z těchto kroků:

• Klepnutím na tlačítko Další přijměte výchozí umístění sdílené mezipaměti služby Insight.
• Klepněte na tlačítko Změnit, vyhledejte a vyberte jinou cílovou složku, klepněte na tlačítko OK a poté na tlačítko

Další.

6. V podokně Nastavení sdílené mezipaměti služby Insight stanovte následující nastavení sdílené mezipaměti služby
Insight:

Využití mezipaměti (procento
fyzické paměti)

Maximální velikost mezipaměti.
Jakmile mezipaměť dosáhne prahové hodnoty, sdílená mezipaměť služby Insight spustí čištění.

Port pro naslouchání Číslo portu, na kterém server naslouchá.
Port pro naslouchání stavu Číslo portu, na kterém server zjišťuje stav systému.

7. Klikněte na tlačítko Instalovat.

8. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.

Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight

Odinstalování sdílené mezipaměti služby Insight má stejný dopad jako zastavení služby sdílené mezipaměti služby
Insight. Pokud si nejste jisti, zda chcete sdílenou mezipaměť služby Insight zcela odinstalovat, můžete pouze zastavit její
službu.

Informace o zastavení a spuštění síťové sdílené mezipaměti služby Insight

NOTE

K odinstalaci sdílené mezipaměti služby Insight použijte příslušný ovládací panel systému Windows, např. Přidat
nebo odebrat programy. Aby bylo možné sdílenou mezipaměť služby Insight odinstalovat, musíte být správcem
systému Windows.

Pokud sdílenou mezipaměť služby Insight odinstalujete, je vhodné ji také zakázat v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager. Zakázání sdílené mezipaměti služby Insight brání protokolu událostí systému Windows
v přijímání oznámení pokaždé, když se klienti nemohou připojit.

Povolení používání síťové sdílené mezipaměti služby Insight
K účelům komunikace s klienty aplikace Symantec Endpoint Protection prostřednictvím sítě nevyužívá sdílená mezipaměť
služby Insight standardně ověřování ani protokoly SSL. Pokud změníte nastavení sdílené mezipaměti služby Insight na
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Základní ověření s protokolem SSL nebo Základní ověření bez protokolu SSL, je nutné zadat uživatelské jméno a heslo,
pomocí kterých je ke sdílené mezipaměti služby Insight možné přistupovat.

Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight

Povolení používání síťové sdílené mezipaměti služby Insight
1. V konzole Symantec Endpoint Protection Manager otevřete odpovídající zásadu ochrany před viry a spywarem

a klepněte na možnost Různé.

2. Na kartě Sdílená mezipaměť služby Insight zaškrtněte možnost Sdílená mezipaměť služby Insight pomocí sítě.

3. Pokud jste povolili ověřování protokolem SSL v konfiguračním souboru, klikněte na možnost Vyžadovat protokol
SSL.

4. Do pole Název hostitele zadejte název hostitele, na kterém je instalována sdílená mezipaměť služby Insight.

5. Do pole Port zadejte číslo portu sdílené mezipaměti služby Insight.

6. Pokud chcete vyžadovat v rámci sdílené mezipaměti služby Insight ověřování:

• Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno.
• Kliknutím na možnost Změnit heslo můžete případně změnit výchozí heslo (žádné) na heslo vybrané při nastavení

ověřování.
Pokud heslo nechcete používat, ponechte tato pole nevyplněna.

7. Klikněte na tlačítko OK.

Jak mám postupovat, pokud chci používat síťovou sdílenou mezipaměť služby Insight?

Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight
Po instalaci sdílené mezipaměti služby Insight je možné si přizpůsobit nastavení v konfiguračním souboru.

Konfiguračním souborem je soubor XML, který uplatňuje standard konfigurace aplikace nad technologií .NET Framework.
Pokud není konfigurace platná, např. když není platný zápis souboru XML, jsou použity nesprávné datové typy nebo chybí
požadované hodnoty, sdílená mezipaměť služby Insight se nespustí.

Další informace najdete v části:

Nástroj Editor konfigurace (SvcConfigEditor.exe)

Následující tabulka popisuje možnosti, které je možné nakonfigurovat.
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Table 179: Možnosti konfigurace sdílené mezipaměti služby Insight

Možnost
a výchozí hodnota Popis a komentáře

Číslo portu pro
naslouchání služby
mezipaměti
Výchozí hodnota je
9005.

Číslo portu, na kterém služba naslouchá. Port pro naslouchání používají klienti k odeslání výsledků prověřování
souborů a k podání žádosti, která určí, zda má klient soubor prověřovat.
Pokud hodnota portu není v rozsahu 0 až 65535, služba se nespustí.
Pokud na zadaném portu není možné naslouchat, služba se nespustí.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"

                  

                

Ve výchozím nastavení naslouchá server sdílené mezipaměti služby Insight na všech IP adresách. Chcete-
li konfigurovat naslouchání na adresách IP pro služby HTTP nebo HTTPS, je nutné použít nástroj Netsh.exe.
Server sdílené mezipaměti služby Insight naslouchá na adresách IP, které jste zadali v seznamu adres IP
k naslouchání upraveném těmito nástroji.
Nástroj Netsh.exe je součástí systému Windows Server 2008.
Další informace najdete v části:
Konfigurace protokolů HTTP a HTTPS

Číslo portu pro
naslouchání stavové
služby
Výchozí hodnota je
9006.

Číslo portu, na kterém server zjišťuje stav systému. Port pro naslouchání stavu využívá u portu určeném v části
konfigurace rozhraní na bázi protokolu SOAP. Toto rozhraní poskytuje mechanismus, s jehož pomocí mohou
správci odesílat dotazy týkající se informací a stavu serveru sdílené mezipaměti.
Pokud hodnota není v rozsahu 0–65535, služba se nespustí.
Pokud na zadaném portu není možné naslouchat, služba se nespustí.

Počet hlasů
Výchozí hodnota je
1.

Počet klientů, kteří musí ověřit, že je soubor bezpečný před tím, než jej přijme sdílená mezipaměť služby
Insight.
Hodnota musí být menší než nebo rovna 15. Pokud je hodnota větší než 15, server použije výchozí hodnotu.
<cache.configuration vote.count="1" />

Velikost pro čištění
Výchozí hodnota je
10.

Procento paměti, které bude z mezipaměti odstraněno ve chvíli, kdy její využití dosáhne limitu.
Hodnota musí být v rozmezí 10 až 100. Pokud hodnota není v rozsahu 10 až 100, server použije výchozí
hodnotu.

Note: Společnost Symantec doporučuje zachovat výchozí velikost pro čištění.

<prune.size="10" />

Využití paměti
Výchozí hodnota je
50.

Procento velikosti mezipaměti před spuštěním čištění sdílené mezipaměti služby Insight.
Musí být větší nebo rovno 10.
<mem.usage="50" />

Soubor protokolu
Výchozí hodnota je
install_folder/
CacheServer.log

Soubor pro protokol sdílené mezipaměti služby Insight.
<filevalue="CacheServer.log" />

Úroveň protokolu
Výchozí hodnota je
ERROR.

ALL
DEBUG
INFO
WARN
ERROR
FATAL
OFF
Hodnota OFF znamená, že sdílená mezipaměť služby Insight nebude do protokolu ukládat žádné zprávy.
<level value="ERROR" />

Zobrazení událostí protokolu síťové sdílené mezipaměti služby Insight
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Možnost
a výchozí hodnota Popis a komentáře

Velikost protokolu
Výchozí hodnota je
10000.

Maximální velikost protokolu (v bajtech) než sdílená mezipaměť služby Insight vytvoří protokol nový.
<maximumFileSizevalue="10000" />

Zálohy protokolů
Výchozí hodnota je
1.

Počet vytvoření nových protokolů než bude ten nejstarší vymazán.
Hodnota 0 značí, že sdílená mezipaměť služby Insight neprovádí žádné zálohování. Záporná hodnota značí, že
sdílená mezipaměť služby Insight provádí neomezený počet zálohování.
<maxSizeRollBackupsvalue="1" />

Povolení SSL
Povolení ověření

Podle výchozího nastavení je sdílená mezipaměť služby Insight nastavena tak, aby nepoužívala ověřování ani
protokol SSL. Je možné ji nastavit na základní ověřování s protokolem SSL, žádné ověřování s protokolem SSL
nebo základní ověřování bez protokolu 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>

Povolení používání síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Postup přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight
1. Přejděte a otevřete následující soubor:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config

Tato cesta k souboru se může u starších instalací lišit.
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2. Proveďte potřebné úpravy.

3. Uložte změny a soubor zavřete.

4. Restartujte službu sdílené mezipaměti služby Insight.

Aby všechny změny nastavení kromě úrovně protokolu vešly v platnost, je nutné restartovat službu sdílené
mezipaměti služby Insight.

Informace o zastavení a spuštění síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Jak mám postupovat, pokud chci používat síťovou sdílenou mezipaměť služby Insight?

Informace o zastavení a spuštění síťové sdílené mezipaměti služby
Insight
Při řešení potíží bude možná nutné dočasně zastavit sdílenou mezipaměť služby Insight. Po vyřešení problému můžete
službu opět spustit. Službu lze spustit nebo zastavit pomocí správce služeb.

Odinstalování sdílené mezipaměti služby Insight má stejný dopad jako zastavení služby sdílené mezipaměti služby
Insight. Pokud si nejste jisti, zda chcete sdílenou mezipaměť služby Insight zcela odinstalovat, můžete pouze zastavit její
službu.

Abyste mohli zastavit a spustit sdílenou mezipaměť služby Insight, musíte mít oprávnění správce systému Windows.

Řešení potíží se sdílenou mezipamětí služby Insight

Zobrazení událostí protokolu síťové sdílené mezipaměti služby Insight
V souboru s protokolem sdílené mezipaměti služby Insight je možné zobrazit události, které sdílená mezipaměť služby
Insight vytvořila. Soubor protokolu se nachází ve složce s instalací a nese název CacheServer.log.

Sdílená mezipaměť služby Insight do protokolu zapisuje v následujícím formátu:

[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline

Například:

[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]

Úpravou konfiguračního souboru si můžete zvolit úroveň protokolování, kterou chcete používat pro síťovou sdílenou
mezipaměť služby Insight.

Úrovně protokolu síťové sdílené mezipaměti služby Insight popisuje úrovně, které lze nastavit.

Table 180: Úrovně protokolu síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Úroveň
protokolu Popis

OFF Úroveň OFF znamená, že do protokolu nebudou zapisovány žádné události.
FATAL Záznamy FATAL jsou takové zprávy, které vyžadují zásah. Tyto zprávy informují o chybách, které způsobují zastavení

sdílené mezipaměti služby Insight.
Zpráva FATAL může například informovat o tom, že adresa IP serveru není dostupná, takže sdílená mezipaměť služby
Insight nemůže být spuštěna.

ERROR Zprávy ERROR jsou takové, které vyžadují zásah, ale proces může dále běžet. Informují o chybách systému, které
způsobují chyby nebo omezení funkčnosti sdílené mezipaměti služby Insight.
V takovém případě budou zapisovány také všechny zprávy úrovně FATAL.
Tato úroveň je výchozí úrovní.
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Úroveň
protokolu Popis

WARN Zprávy WARN jsou takové, které informují o nežádoucím chování sdílené mezipaměti služby Insight, které však nemusí
způsobovat selhání.
V takovém případě budou zapisovány také všechny zprávy úrovně FATAL a ERROR.

INFO Zprávy INFO popisují obecné činnosti nebo podávají informace o sdílené mezipaměti služby Insight. Mohou popisovat
stav systému a pomocí při ověření chování nebo dohledávání problémů. Pokud vezmeme v úvahu pouze zprávy této
úrovně, nikdy se nejedná o záznamy, na které je třeba reagovat.
Informační zpráva může například sdělovat, že čištění mezipaměti je dokončeno. Zpráva neobsahuje podrobnosti o
problému. Do protokolu je zapisováno pouze chování.
V takovém případě budou zapisovány také všechny zprávy úrovně FATAL, ERROR a WARN.

DEBUG
ALL

Zprávy úrovní DEBUG a ALL hlásí stejné výsledky. Tyto úrovně protokolování jsou určeny pro odstraňování potíží se
sdílenou mezipamětí služby Insight.
V takovém případě budou zapisovány také zprávy pro všechny ostatní úrovně.

Úroveň zvyšujte pouze v případě, že potřebujete řešit problémy se sdílenou mezipamětí služby Insight. Pokud zvýšíte
úroveň protokolu, výrazně pak naroste i velikost souboru protokolu. Po vyřešení problému nastavte úroveň zpět na
výchozí hodnotu ERROR.

Přejděte do následujícího umístění:

Instalační složka/CacheServer.log

Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight

Monitorování ukazatelů výkonu síťové sdílené mezipaměti služby
Insight
Statistiky síťové sdílené mezipaměti služby Insight naleznete v aplikaci Sledování výkonu systému Windows. Aby bylo
možné sledovat ukazatele výkonu, musí být služba sdílené mezipaměti služby Insight spuštěna.

Table 181: Statistiky sdílené mezipaměti služby Insight

Statistický údaj Popis

Počet položek v mezipaměti Toto číslo odpovídá aktuálnímu počtu položek v mezipaměti.
Počet položek v mezipaměti, které
byly označeny jako bezpečné

Toto číslo odpovídá aktuálnímu počtu položek v mezipaměti, které byly dostatečným počtem
klientů označeny za bezpečné.

Počet požadavků na mezipaměť Počet požadavků vyslaných do služby sdílené mezipaměti služby Insight.
Toto číslo obsahuje pouze platné požadavky, které obdržely odpověď s hodnotou 200. Toto
počitadlo se po restartu služby vynuluje.

Počet aktualizačních požadavků Počet aktualizačních požadavků vyslaných do služby.
Toto číslo obsahuje pouze platné požadavky, které obdržely odpověď s hodnotou 200. Toto
počitadlo se po restartu služby vynuluje.

Monitorování ukazatelů výkonu síťové sdílené mezipaměti služby Insight
1. V příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

perfmon
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2. V okně Výkon klepněte pravým tlačítkem na graf.

3. Vyberte možnost Přidat čítače.

4. Z rozevíracího seznamu Objekt sledování výkonu vyberte možnost Shared Insight Cache (Sdílená mezipaměť
služby Insight).

5. Vyberte čítače, které chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko Přidat.

6. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Vybrané čítače sdílené mezipaměti služby Insight se zobrazí v grafu výkonu.

Více informací o použití aplikace Sledování výkonu systému Windows naleznete v dokumentaci systému Windows.

Řešení potíží se sdílenou mezipamětí služby Insight

Jak mám postupovat, pokud chci používat síťovou sdílenou mezipaměť služby Insight?

Řešení problémů se sdílenou mezipamětí služby Insight
Řešení problémů se sdílenou mezipamětí služby Insight poskytuje návrhy, jak řešit problémy se sdílenou mezipamětí
služby Insight.

Table 182: Řešení problémů se sdílenou mezipamětí služby Insight

Problém Vysvětlení/řešení

Problémy s výsledky
mezipaměti

Restartujte službu.
Informace o zastavení a spuštění síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Sdílená mezipaměť služby
Insight vrací odpověď „žádný
výsledek“

Pokud sdílená mezipaměť služby Insight nemůže úspěšně provést prohledání mezipaměti, vrací
odpověď „žádný výsledek“. Pokud o prohledání mezipaměti požádá klient, odpověď „žádný výsledek“
znamená, že je nutné soubor prověřit.

Note: Pokud však sdílená mezipaměť služby Insight nemůže úspěšně provést aktualizaci mezipaměti,
vrací odpověď „úspěch“. Důvodem je to, že v takovém případě není nutné, aby klient na selhání
aktualizace nějak reagoval.

Podezřelé chování provozu
na protokolu HTTP

Zobrazte chybový protokol provozu na protokolu HTTP. Chybové protokoly provozu na protokolu HTTP
se nachází v následujícím umístění:
%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Zobrazení událostí protokolu síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Monitorování ukazatelů výkonu síťové sdílené mezipaměti služby Insight

Použití nástroje Výjimka virtuální bitové kopie na základní bitovou
kopii
Nástroj Virtual Image Exception můžete použít na základní obraz před vytvářením virtuálních strojů. Nástroj Virtual Image
Exception umožňuje klientům vynechat prověřování přítomnosti hrozeb v souborech základních obrazů, což zkracuje
dobu načítání zdroje na V/V disku. Také zlepšuje výkon procesoru při prověřování v prostředí VDI.

Produkt Symantec Endpoint Protection podporuje použití nástroje Virtual Image Exception pro spravované
a nespravované klienty.

NOTE

Nástroj Virtual Image Exception nelze používat v nevirtuálním prostředí.
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Table 183: Postup použití nástroje Virtual Image Exception na základním obrazu

Krok Akce

Krok 1 Na základním obrazu proveďte úplné prověření všech souborů, abyste se ujistili, že jsou v pořádku.
Pokud produkt Symantec Endpoint Protection uloží do karantény infikované soubory, je třeba jen opravit nebo odstranit.
Určení, kdy jsou opravené a záložní soubory nebo soubory z karantény automaticky smazány

Krok 2 Zajistěte, aby byla karanténa klientů prázdná.
Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientských počítačích

Krok 3 Spusťte nástroj Virtual Image Exception z příkazového řádku a označte soubory základního obrazu.
Spuštění nástroje Virtual Image Exception
vietool

Krok 4 Povolte funkci v produktu Symantec Endpoint Protection Manager, aby klientské počítače měly informaci o tom, kde hledat, a mohli vynechat označené soubory při prověřování.
Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection pro obcházení prověřování souborů základních obrazů

Krok 5 Odeberte nástroj Virtual Image Exception ze základního obrazu.

Nástroj Virtual Image Exception podporuje pevné místní jednotky. Funguje se soubory, které odpovídají standardu NTFS
(New Technology File System).

Systémové požadavky nástroje Virtual Image Exception

Systémové požadavky nástroje Virtual Image Exception
Použití nástroje Virtual Image Exception je podporováno na platformách VMware ESX, Microsoft Hyper-V a Citrix
XenDesktop.

Klient musí splňovat všechny následující požadavky:

• Klient musí být nainstalován v jednom z podporovaných virtuálních prostředí.
• Klient musí používat klientský software Symantec Endpoint Protection verze 12.1 nebo novější.

WARNING

Verze klienta se musí shodovat s verzí nástroje Virtual Image Exception.

Aktuální informace o požadavcích a podporovaných platformách naleznete na následující webové stránce:

Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace Endpoint Protection

Použití nástroje Výjimka virtuální bitové kopie na základní bitovou kopii

Spuštění nástroje Virtual Image Exception
Před spuštěním nástroje Virtual Image Exception se ujistěte, že splňujete veškeré systémové požadavky.

WARNING

Verze klienta se musí shodovat s verzí nástroje Virtual Image Exception.

Systémové požadavky nástroje Virtual Image Exception

Spuštění nástroje Virtual Image Exception
1. Ze složky Tools z instalačního souboru produktu Symantec Endpoint Protection stáhněte do základní bitové kopie

následující soubor:

/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe
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2. Otevřete příkazový řádek s oprávněním správce.

3. Spusťte nástroj Virtual Image Exception se správnými argumenty.

Například zadejte: vietool c: --generate

vietool

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection pro obcházení prověřování
souborů základních obrazů
Po spuštění nástroje Virtual Image Exception na souborech základního obrazu můžete povolit použití nástroje v rámci
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Jakmile bude funkce povolena, virtuální klienti vyhledají atribut, který
nástroj vložil. Aplikace Symantec Endpoint Protection poté přeskočí prověřování souborů základního obrazu, které atribut
obsahují.

Můžete obcházet prověřování nezměněných souborů základních obrazů při prověřování funkcí Auto-Protect nebo
správcem definovaných prověřováních (tj. ručních či naplánovaných ověřováních).

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection pro použití nástroje Virtual Image Exception k vynechání
prověřování souborů základního obrazu

1. V konzole otevřete odpovídající zásadu ochrany před viry a spywarem.

2. V části Rozšířené možnosti klepněte na položku Různé.

3. Na kartě Virtuální obrazy vyberte možnost, kterou chcete povolit.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Použití nástroje Výjimka virtuální bitové kopie na základní bitovou kopii

Použití aplikace Symantec Endpoint Protection v dočasném prostředí
VDI
Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection ve virtuálním prostředí

Table 184: Postup použití aplikace Symantec Endpoint Protection v dočasném prostředí VDI

Krok Popis

Krok 1: Nastavte základní
bitovou kopii.

Na základě nastavení klienta aplikace Symantec Endpoint Protection v základní bitové kopii určíte, že
se jedná o dočasného virtuálního klienta.
Nastavení základní bitové kopie u dočasných hostovaných virtuálních počítačů v prostředí VDI

Krok 2: V aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
nakonfigurujte samostatný
interval vyprázdnění pro
dočasné klienty VDI offline.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager umožňuje odebrat dočasné klienty GVM, které
byly offline po dobu překračující uvedené časové období. Tato funkce slouží ke zjednodušení správy
zařízení klientů GVM v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Nastavení základní bitové kopie u dočasných hostovaných virtuálních
počítačů v prostředí VDI
Základní bitovou kopii můžete nastavit tak, aby bylo možné snadněji používat aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager ke správě zařízení GVM v dočasném prostředí VDI.
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Table 185: Nastavení základní bitové kopie pro dočasná zařízení GVM

Krok Popis

Krok 1: Na základní bitovou
kopii nainstalujte aplikaci
Symantec Endpoint Protection.

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta

Krok 2: Na serveru pro
správu zakažte ochranu před
změnami, abyste mohli upravit
registr.

Změna nastavení ochrany před změnami

Krok 3: Ověřte, zda aplikace
Symantec Endpoint Protection
Manager správně spočítá
počet licencí pro dočasné
virtuální klienty.

Výhodou dočasných klientů je, že do zavedených licencí se nepočítají dočasní offline klienti. Počítají
se pouze online klienti. Chcete-li virtuálního klienta označit jako dočasného, je nutné vytvořit klíč
registru v základní bitové kopii.
Postup správy počtu licencí pro netrvalé klienty VDI

Krok 4: V aplikaciSymantec
Endpoint Protection Manager
znovu povolte ochranu před
změnami.

Změna nastavení ochrany před změnami

Po dokončení nastavení základní bitové kopie můžete v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nakonfigurovat
samostatný interval čištění pro dočasné klienty.

Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění
licencí
Databáze Symantec Endpoint Protection Manager může časem obsahovat řadu zastaralých klientů. Zastaralí klienti
jsou takoví, kteří nebyli k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager připojeni po dobu 30 dnů. Aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager zastaralé klienty podle výchozího nastavení čistí každých 30 dní.

Pokud stejnou dobu nechcete čekat i na vyčištění zastaralých dočasných klientů, můžete pro ně nastavit samostatný
interval. Pokud samostatný interval nenastavíte, budou dočasní offline virtuální klienti vyčištěni podle stejného intervalu
jako zastaralí fyzičtí klienti.

Dočasní online klienti jsou součástí počtu zavedených licencí, dočasní offline klienti nikoli.

Postup správy počtu licencí pro netrvalé klienty VDI

Zobrazení dočasných offline klientů můžete také podle potřeby filtrovat na stránce Klienti.

Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí
1. V konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na stránce Správce klikněte na položku Domény.

2. Ve stromovém zobrazení Domény klepněte na požadovanou doménu.

3. V části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti domény.

4. Na kartě Upravit vlastnosti domény > Obecné zaškrtněte políčko Odstranit dočasné klienty VDI, které se
nepřipojily po zadanou dobu a hodnotu Dny upravte podle vašich potřeb.

Aby byla možnost k dispozici také u dočasných offline klientů v prostředí VDI, je třeba zaškrtnout pole Odstranit
klienty, kteří se nepřipojili po určitou dobu.
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5. Klikněte na tlačítko OK.

Použití aplikace Symantec Endpoint Protection v dočasném prostředí VDI

Postup správy počtu licencí pro netrvalé klienty VDI
Server pro správu spočítá každou licenci pro klienty na fyzických počítačích, ať už je počítač online nebo offline. V
případě virtuálních klientů počítá server pro správu pouze licence online dočasných klientů. Offline dočasní klienti se
nepočítají. Pokud máte více uživatelů než klientů, označte virtuální klienty jako dočasné.

Chcete-li virtuálního klienta označit jako dočasného, je nutné vytvořit klíč registru v základní bitové kopii.

Postup správy počtu licencí pro netrvalé klienty VDI
1. Po instalaci klienta Symantec Endpoint Protection a zakázání ochrany před změnami otevřete u základního obrazu

editor registru.

Změna nastavení ochrany před změnami

2. Přejděte k jednomu z následujících klíčů registru:

• V 32bitových systémech: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\
• V 64bitových systémech: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SMC\

3. Vytvořte nový podklíč s názvem Virtualization.

4. U podklíče Virtualization vytvořte klíč typu DWORD s názvem IsNPVDIClient a přiřaďte mu hodnotu 1.

Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Nastavení základní bitové kopie u dočasných hostovaných virtuálních počítačů v prostředí VDI

vietool
vietool
vietool – spuštění nástroje Virtual Image Exception

SYNOPSE
vietool.exe volume:  --generate|clear|verify|hash [options ...] 

POPIS

Příkaz vietool označuje soubory základního obrazu u svazku určeného přidáním atributu.

PARAMETRY
--generate

Spustí nástroj Virtual Image Exception u všech souborů v určeném svazku. Tuto možnost nelze použít s příkazem
--clear.
Příklad: vietool c: --generate

--verify
Ověří, zda je nástroj Virtual Image Exception nastaven u všech souborů v určeném svazku. Tuto možnost nelze
použít s příkazem --clear.
Příklad: vietool c: --verify
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--clear
Odebere nástroj Virtual Image Exception ze všech souborů v určeném svazku.
Příklad: vietool.exe c: --clear
Odstranění určitého souboru: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file --clear
K odebrání nástroje Virtual Image Exception u jediného souboru nebo u obsahu složky lze místo označení
svazku použít úplnou cestu. Na jednom příkazovém řádku lze zadat jen jeden název souboru, název složky nebo
označení svazku. Tento příkaz nelze použít s příkazem --generate, --verify nebo --hash.
Po spuštění příkazu --clear je nutné klienta restartovat.

--hash
Vygeneruje hodnotu hash u všech souborů v určeném svazku.
Nástroj Virtual Image Exception používá hodnoty hash k vyloučení místních souborů z prověřování v budoucnu.
Klienti vypočítají hodnotu hash každého souboru zvlášť, aby ji mohli odeslat do sdílené mezipaměti služby Insight
k uložení výsledků prověřování. Tuto možnost nelze použít s příkazem --clear.
Příklad: vietool.exe c: --generate --hash

--volume arg
Určuje svazek prověřovaný nástrojem.
Tato možnost může být soubor, pokud použijete možnost --clear Je nutné zadat svazek, a ten může být zadán
buďto s příznakem svazku nebo samostatně. Příklad s příznakem vietool.exe --volume c: --generate,
nebo samostatně vietool.exe c: --generate.

--verbose
Vypíše do konzoly maximální množství informací o spuštění programu.

--stop
Zastaví u první chyby, na kterou nástroj narazí. V opačném případě nástroj zapíše do konzoly informace o chybě
a pokračuje.

--help
Zobrazí tuto nápovědu.
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Řešení potíží aplikace Symantec Endpoint Protection

Řešení potíží s aplikací Symantec Endpoint Protection

Běžné potíže které můžete vyřešit, zobrazují nejčastější problémy, se kterými se můžete setkat při instalaci a používání
aplikace Symantec Endpoint Protection.

Table 186: Běžné problémy, které může být zapotřebí řešit

Úloha Popis

Oprava problémů s
instalací

Ke kontrole připravenosti počítačů na instalaci můžete stáhnout a spustit podpůrný nástroj Symantec
Diagnostic Tool (SymDiag). Nástroj je poskytován na webové stránce podpory společnosti Symantec
prostřednictvím odkazu Nápověda na server pro správu a klientovi.
Řešení potíží s počítačem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)
Identifikace chyby instalace

Ochrana před virovými
incidenty

Před hrozbami, které napadají vaše počítače v síti, se můžete bránit.
Prevence a ochrana před viry a spywarovými útoky na klientské počítače
Odstranění virů a bezpečnostních rizik
Pokud hrozba klientský počítač napadne, můžete ji rozpoznat a reagovat na ni.
Odstranění virů a řešení potíží v síti

Řešení potíží
s aktualizací obsahu

Pokud v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo klientech neprobíhá aktualizace
nejnovějších definicí virů podle očekávání, vyhledejte další informace v následujícím článku:
Poradce při potížích se službou LiveUpdate a potížích s definicemi pro aplikaci Endpoint Protection
Manager
Aplikace Symantec Endpoint Protection: Vývojový diagram řešení potíží s LiveUpdate

Řešení problémů
s komunikací

Komunikační kanály mezi všemi komponentami aplikace Symantec Endpoint Protection musí zůstat
otevřené. Mezi tyto kanály patří: server – klient, server – databáze a server/klient – komponenta pro
doručení obsahu, jako např. aktualizace LiveUpdate.
Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace
Symantec Endpoint Protection
Řešení potíží v komunikaci mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a konzolí nebo databází
Osvědčené postupy a řešení potíží pro poskytovatele aktualizací skupin

Obnovení po selhání Pokud disponujete souborem se zálohou databáze, můžete v případě poškození databáze nebo poruchy
hardwaru obnovit nejnovější snímek databáze.
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Omezení prostoru v
databázi

Pokud se databáze příliš zvětší, můžete v ní udělat více místa.
Údržba databáze

Řešení potíží se
zprávami

Můžete řešit různé problémy s hlášeními a protokoly.
Řešení potíží se zprávami

Řešení potíží s replikací Vývojový diagram řešení potíží s replikací aplikace Symantec Endpoint Protection

Jaké nástroje jsou součástí aplikace Symantec Endpoint Protection?

Adresy URL, které povolují připojení aplikací SEP a SES k serverům
společnosti Symantec
Aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP) a klienti (agenti Symantec) komunikují s konkrétními adresami URL za
účelem provádění více funkcí, například ověřování licencí, odesílání vzorků podezřelých souborů a komunikace s místní
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aplikací Symantec Endpoint Protection Manager nebo cloudovou konzolí. Tyto adresy URL je nutné povolit v případě,
pokud ve vašem prostředí používáte jeden nebo více proxy serverů k přesměrování potřebného provozu na servery
společnosti Symantec.

Adresy URL, které povolují připojení aplikací SEP a SES k serverům společnosti Symantec

Řešení potíží s počítačem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)
Můžete si stáhnout nástroj sloužící k diagnostice běžných potíží, se kterými se setkáte při instalaci a používání klienta
Symantec Endpoint Protection Manager nebo Symantec Endpoint Protection.

Můžete si stáhnout nástroj sloužící k diagnostice běžných potíží, se kterými se setkáte při instalaci a používání klienta
Symantec Endpoint Protection.

Podpůrný nástroj pomůže při následujících problémech:

• Umožňuje rychle a přesně identifikovat známé problémy.
• Jakmile nástroj rozpozná problém, přesměruje vás na zdroje, které jej vyřeší.
• Pokus problém nebude rozpoznán, nástroj vám umožní snadné odeslání dat do Podpory, kde proběhne další

diagnostika.

1. Proveďte jednu z následujících úloh:

• Přejděte na stránku Stažení nástroje Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) ke zjištění potíží s produkty společnosti
Symantec.

• V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nebo klientovi klikněte na možnost Nápověda > Stáhnout
nástroj Symantec Diagnostic Tool.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Identifikace chyby instalace klienta
Instalační program systému Windows a Průvodce zaváděním Push vytvářejí soubory protokolu, které lze použít k ověření,
zda byla instalace úspěšná. Soubory protokolu uvádějí komponenty, které byly úspěšně nainstalovány, a poskytují
množství podrobností týkajících se instalačního balíčku. Pomocí souboru protokolu můžete identifikovat součást nebo
akci, která způsobila chybu instalace. V případě, že nedokážete zjistit příčinu selhání instalace, uchovejte si soubor
protokolu. V případě, že budete vyzvání, poskytněte soubor technické podpoře společnosti Symantec.

NOTE

Při každém spuštění instalačního balíčku je soubor protokolu přepsán.

1. V textovém editoru otevřete soubor protokolu, který byl vytvořen během instalace.

2. Chcete-li najít chyby, hledejte následující záznam:

Value 3

Akce, která byla provedena před řádkem s touto položkou, s největší pravděpodobností způsobila chybu. Řádky, které
následují za touto položkou, označují součásti instalace, které byly vráceny zpět, protože instalace nebyla úspěšná.

Výběr způsobu instalace klienta pomocí Průvodce zavedením klienta
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Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection
Jestliže máte problémy s komunikací mezi klientem a serverem, nejprve zkontrolujte, zda není problém se sítí. Předtím,
než zavoláte technickou podporu společnosti Symantec, byste měli také zkontrolovat síťové připojení.

Komunikaci mezi klientem a serverem pro správu můžete zkontrolovat několika způsoby.

Table 187: Kontrola připojení mezi klientem a serverem pro správu

Co kontrolovat Řešení

Prohlédnutí klienta a
kontrola jeho připojení k
serveru pro správu

Do klienta můžete stáhnout a zobrazit soubor pro řešení problémů s nastavením komunikace.
Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection
Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači
Zkoumání problémů se zabezpečením pomocí souboru pro řešení problémů na straně klienta

Otestujte propojení mezi
klientem a serverem pro
správu.

Připojení klienta k serveru pro správu můžete zkontrolovat provedením několika úloh.
• Ověření schopnosti klienta připojit se k serveru pro správu povolením a kontrolou protokolu přístupu
• Pošlete z klientského počítače na server pro správu požadavek ping.

Použití příkazu ping ke zkouškám připojení k serveru pro správu
• Použijte na klientském počítači ke spojení se serverem pro správu webový prohlížeč.

Použití prohlížeče k otestování připojení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager na klientovi
Symantec Endpoint Protection.

Zkontrolujte, zda server
pro správu používá
správný certifikát serveru

Pokud jste přeinstalovali aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, zkontrolujte, že byl použit
správný certifikát serveru. Pokud server pro správu používá jiný certifikát serveru, server sice nadále
stahuje obsah, ale klient tento obsah nemůže číst. Pokud server pro správu používá nesprávný certifikát
serveru, je nutné aktualizovat jej.
Aktualizace nebo obnovování certifikátu serveru
Doporučené postupy pro aktualizaci certifikátů serverů a správu spojení mezi klientem a serverem
To, zda server pro správu používá nesprávný certifikát serveru, můžete zjistit kontrolou
následujících položek:
• Klient nezobrazuje v řádku úloh zelenou tečku na znamení, že nekomunikuje se serverem pro správu.

Kontrola, zda je klient připojen k serveru pro správu a zda je chráněn
• Klient nepřijímá ze serveru pro správu aktualizace zásad.
• Server pro správu ukazuje, že není spojen s klientem.

Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection

Zkontrolujte jakékoliv
síťové problémy.

Ověřte, jestli nejsou problémy se sítí zkontrolováním těchto položek:
• Nejprve otestujte propojení mezi klientem a serverem pro správu. Pokud se nedaří z klientského

počítače odeslat na server pro správu požadavek ping nebo se k němu připojit pomocí služby Telnet,
měli byste ověřit u klienta službu DNS.

• Zkontrolujte směrovací cestu klienta.
• Zkontrolujte, jestli nemá síťový problém server pro správu.
• Zkontrolujte, jestli nějaké síťové problémy nezpůsobuje brána firewall Symantec Endpoint Protection

(nebo brána firewall třetí strany).

Zkontrolujte protokoly
ladění na klientovi.

Protokoly ladění na klientovi můžete použít k určení, jestli má klient problémy s komunikací.
Kontrola protokolu ladění na klientském počítači
Kontrola protokolů příchozí pošty na serveru pro správu

Obnova komunikace
klienta

Pokud klient ztratí komunikaci se serverem pro správu, můžete použít nástroj pro obnovu komunikačního
souboru.
Obnovení nastavení komunikace klienta pomocí nástroje SylinkDrop
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Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zobrazí chyby protokolování nebo kódy chyb protokolu HTTP,
přečtěte si následující článek:  Poradce při potížích s komunikací aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači
Máte-li spravovaného klienta, můžete zkontrolovat připojení na server pro správu. Pokud nejste připojeni k serveru pro
správu, můžete požadovat připojení klienta.

Troubleshooting connectivity problems between Symantec Endpoint Protection Manager and the Symantec Endpoint
Protection client (Řešení problémů s připojením mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a klientem
Symantec Endpoint Protection)

Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači
1. Na stránce Stav klikněte na možnost Nápověda > Řešení potíží.

2. V dialogovém okně Řešení potíží klepněte na možnost Stav připojení.

3. V podokně Stav připojení můžete vidět poslední pokus o přihlášení a poslední úspěšné připojení.

4. Pokud se chcete znovu připojit k serveru pro správu, klepněte na Připojit nyní.

Zkoumání problémů se zabezpečením pomocí souboru pro řešení problémů
Chcete-li zkoumat problémy klientů, prozkoumete soubor Troubleshooting.txt na klientském počítači. Soubor
Troubleshooting.txt obsahuje informace o zásadách, definice virů a jiné údaje vztahující se ke klientovi.

Technická podpora společnosti Symantec od vás může požadovat zaslání souboru Troubleshooting.txt.

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Export souboru pro řešení problémů z klienta
1. Na klientském počítači otevřete klienta.

2. V klientovi klepněte na možnost Nápověda > Řešení potíží.

3. V podokně Správa v sekci Data řešení potíží klepněte na možnost Export.

4. V dialogovém okně Uložit jako potvrďte výchozí název souboru řešení potíží nebo zadejte nový název souboru
a klepněte na možnost Uložit.

Soubor můžete uložit na ploše nebo ve složce podle vlastního výběru.

5. S použitím textového editoru otevřete soubor Troubleshooting.txt a prohlédněte jeho obsah.

Ověření schopnosti klienta připojit se k serveru pro správu povolením a
kontrolou protokolu přístupu
Ověřením protokolu přístupu serveru HTTP Apache na serveru pro správu můžete zkontrolovat schopnost klienta připojit
se k serveru pro správu. Pokud se klient může připojit, nebude příčinou problému s připojením klienta chyba v síti.
Chybou v síti je blokování přístupu branou firewall nebo sítě, které nejsou propojeny.

Předtím, než bude možné si protokol prohlédnout, je třeba protokol přístupu serveru HTTP Apache povolit.

NOTE

Po kontrole je vhodné protokol opět zakázat, jelikož zbytečně využívá prostředky procesoru a místo na disku.

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection
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NOTE

Výchozí hodnota pro SEPM_Install je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

1. Pokud chcete povolit přístup k protokolu Apache HTTP server, otevřete v textovém editoru soubor
SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf.

2. V souboru httpd.conf odeberte z následujícího řetězce znaménko hash (#) a soubor uložte:

#CustomLog "logs/access.log" combined

3. Zastavte a restartujte službu Symantec Endpoint Protection Manager a server HTTP Apache:

Zastavení a spuštění služby serveru pro správu

Zastavení a spuštění webového serveru Apache

4. Pokud chcete zobrazit přístup k protokolu Apache HTTP server, otevřete na serveru pro správu soubor
SEPM_Install\apache\logs\access.log.

5. Zkontrolujte adresu IP klientského počítače nebo název hostitele. Její výskyt informuje o skutečnosti, že se klienti
mohou k serveru HTTP Apache připojit.

6. Protokol přístupu serveru HTTP Apache opět zakažte.

Zastavení a spuštění webového serveru Apache
Při instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je nainstalován webový server Apache. Webový server
Apache je spouštěn jako automatická služba. Budete-li chtít povolit protokol přístupů na server HTTP Apache, bude třeba
webový server zastavit a znovu spustit. 

Ověření schopnosti klienta připojit se k serveru pro správu povolením a kontrolou protokolu přístupu

1. Pokud chcete webový server Apache zastavit, zadejte do příkazového řádku následující:

net stop semwebsrv

2. Pokud chcete webový server Apache spustit, zadejte do příkazového řádku následující:

net start semwebsrv

Použití příkazu ping ke zkouškám připojení k serveru pro správu
Chcete-li vyzkoušet funkčnost připojení, zadejte v klientském počítači příkaz ping na server pro správu.

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Postup při použití příkazu ping ke zkouškám připojení k serveru pro správu
1. V klientské aplikaci otevřete příkazový řádek.

2. Zadejte příkaz ping. Například:

ping název

kde: název je název počítače, který slouží jako server pro správu. Namísto názvu je možné použít adresu IP serveru.
V obou případech by měl příkaz vyvolat zobrazení správné adresy IP serveru.

Pokud příkaz ping nevrátí správnou adresu, ověřte službu DNS pro klienta a zkontrolujte cestu směrování.
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Použití prohlížeče k otestování připojení k Symantec Endpoint Protection
Manager na klientovi Symantec Endpoint Protection.
K otestování spojení serveru pro správu s klientem můžete na klientském počítači použít webový prohlížeč. Pomocí
tohoto způsobu lze určit, zda jde o problém s připojením či se sítí, nebo se samotným klientem.

Spojení mezi serverem pro správu a klientským počítačem můžete zkontrolovat také následujícími způsoby:

• Zkontrolujte, zda se v ikoně stavu klienta Symantec Endpoint Protection nachází zelená tečka.
Ikony stavu klienta Symantec Endpoint Protection

• Zkontrolujte stav připojení klienta Symantec Endpoint Protection.
Kontrola připojení k serveru pro správu v klientském počítači

Použití prohlížeče k otestování připojení k Symantec Endpoint Protection Manager na klientovi Symantec Endpoint
Protection.

1. Otevřete na klientském počítači webový prohlížeč (např. Internet Explorer).

2. V příkazovém řádku prohlížeče zadejte následující příkaz:

http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars

kde: SEPMServer je název DNS, název NetBIOS nebo adresa IP serveru pro správu.

IP adresa zahrnuje protokoly IPv4 i IPv6. Adresu protokolu IPv6 je třeba zadat v hranatých závorkách: http://
[SEPMServer]:číslo portu

3. Po zobrazení webové stránky zkontrolujte jeden z následujících výsledků:

• Pokud se zobrazí nápis OK, klientský počítač se může připojit k serveru pro správu. Zkontrolujte problémy s
klientem.

• Pokud se nápis OK nezobrazí, klientský počítač se k serveru pro správu připojit nemůže. Ověřte síťová připojení
klienta a to, zda jsou v klientském počítači spuštěny síťové služby. Ověřte službu DNS na klientovi a zkontrolujte
jeho směrovací cestu.
Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec
Endpoint Protection

Kontrola protokolu ladění na klientském počítači
Můžete zkontrolovat protokol ladění na klientovi. Pokud má klient problémy s komunikací se serverem pro správu, objeví
se v protokolu stavové zprávy o problémech s připojením. 

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Protokol ladění můžete zkontrolovat pomocí těchto metod:.

• V klientovi v nabídce Nápověda a odborná pomoc, v dialogovém okně Řešení potíží, klikněte na položku Upravit
nastavení protokolu ladění a zadejte název protokolu. Potom klikněte na položku Zobrazit protokol.

• K zapnutí ladění v klientovi můžete použít registr systému Windows.
Klíč registru systému Windows najdete na tomto místě:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on

Kontrola protokolů příchozí pošty na serveru pro správu.
K vytváření protokolů o aktivitě ve schránce příchozí pošty serveru pro správu můžete použít klíč registru systému
Windows. Když upravíte klíč registru systému Windows, server pro správu vytvoří protokoly (ersecreg.log a exsecars.log).
Tyto protokoly si může prohlédnout, abyste vyřešili potíže s komunikací mezi klientem a serverem. 

 599



 

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Kontrola protokolu ladění na klientském počítači

Kontrola protokolů příchozí pošty na serveru pro správu
1. Na serveru pro správu nastavte v části HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SEPM hodnotu DebugLevel na 3.

Schránka doručené pošty se v počítači serveru pro správu zobrazí v následujícím výchozím umístění:
SEPM_Install\data\inbox\log

Výchozí hodnota pro SEPM_Install je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

2. Otevřete protokol v poznámkovém bloku.

Obnovení nastavení komunikace klienta pomocí nástroje SylinkDrop
Soubor Sylink.xml obsahuje nastavení komunikace mezi klientem a serverem Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud klienti ztratili komunikaci se serverem pro správu, musíte nahradit starý soubor Sylink.xml novým. Nástroj
SylinkDrop automaticky nahradí soubor Sylink.xml v klientském počítači novým souborem Sylink.xml.

NOTE

Soubor sylink.xml lze také vyměnit opětovným zavedením instalačního balíku klienta. Tento postup lze použít u
velkého počtu počítačů, počítačů s komplikovaným fyzickým přístupem nebo u počítačů, které vyžadují přístup
správce.

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Když spustíte nástroj SylinkDrop, může provádět také tyto úkony:

• Přesunovat nebo přenášet klienty na novou doménu nebo server pro správu
• Obnovovat poruchy komunikace s klientem, které nelze napravit na serveru pro správu.
• Přesunout klienta z jednoho serveru na jiný server, který není partnerem pro replikaci
• Přesunout klienta z jedné domény do jiné
• Převést nespravovaného klienta na spravovaného.

Pomocí nástroje můžete napsat skript, který upraví nastavení komunikace pro velký počet klientů.

Spravovaní a nespravovaní klienti

Řešení potíží s připojením aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ke klientovi aplikace Symantec Endpoint
Protection

Obnovení nastavení komunikace klienta se serverem pomocí nástroje SylinkDrop pro systém Windows
1. V konzole vyexportujte soubor pro komunikaci ze skupiny, která se připojuje k serveru pro správu, ke kterému se má

připojovat klientský počítač. Komunikačním souborem je Sylink.xml.

Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml)

2. Zkopírujte soubor pro komunikaci na klientský počítač.

Soubor můžete buď uložit na síťové místo, poslat jej e-mailem uživateli klientského počítače nebo jej zkopírovat na
mobilní médium.

3. Proveďte jednu z následujících úloh:

• V instalačním souboru plné verze produktu z Centra stahování Broadcom najděte soubor Tools\SylinkDrop
\SylinkDrop.exe.

• V počítači, ve kterém je spuštěn server pro správu, vyhledejte tuto cestu: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Version.Number\Bin\SylinkDrop.exe.
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Nástroj můžete spustit vzdáleně nebo ho uložit a následně spustit na klientském počítači. Informace o možnostech
příkazového řádku ve složce \Tools\SylinkDrop získáte kliknutím na soubor readme.

4. V dialogovém okně Sylink Drop klikněte na možnost Procházet a najděte soubor .xml, který jste v kroku 2 zavedli na
klientský počítač.

5. Klepněte na možnost Aktualizovat soubor Sylink.

6. Až se zobrazí dialogové okno potvrzení, klepněte na tlačítko OK.

7. V dialogovém okně Sylink Drop klepněte na tlačítko Dokončit.

Řešení potíží s aplikací Symantec Agent for Linux
V níže uvedené tabulce naleznete zdroje pro řešení potíží s aplikací Symantec Agent for Linux (od verze 14.3 RU1).

Akce Popis

Kontrola stavu agenta. Pokud chcete zkontrolovat verzi a stav připojení agenta a potvrdit, zda jsou moduly načteny a
démoni spuštěni, přejděte do umístění /usr/lib/symantec a spusťte následující příkaz:
./status.sh

Kontrola verzí balíčků agenta. Přejděte do umístění /usr/lib/symantec a spusťte následující příkaz:
./version.sh

Prohlížení protokolů. Protokoly aplikace Symantec Agent for Linux naleznete v následujících umístěních:
• Protokol AMD – poskytuje informace týkající se prověřování.

/var/log/sdcsslog/amdlog
• Protokol CAF – poskytuje informace týkající se aktivit agentů, například komunikace se

serverem, registrace, příkazy, události atd.
/var/log/sdcss-caflog/

• Protokol agenta – poskytuje informace týkající se aktivit agenta.
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• Protokol CVE – poskytuje informace týkající se komunikace mezi aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager a agentem.
/var/log/sdcss-caflog/cve.log

Shromáždění protokolů do
souboru ZIP.

Pomocí skriptu GetAgentInfo můžete všechny soubory protokolu shromáždit do souboru ZIP,
který můžete odeslat zákaznické podpoře.
1. Přihlášení k systému Symantec Agent for Linux 14.3 RU1.
2. Přejděte do umístění /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/.
3. Jako kořen spusťte příkaz ./getagentinfo.sh.
4. V adresáři /tmp/ bude vytvořen soubor ZIP.

Název bude vypadat přibližně takto: 20201208_184935_0001_CU_mihsan-
rhel8.zip.
Příkaz -out <adresář> vám umožní změnit umístění a název vytvořeného souboru ZIP.

Změna úrovně protokolování
CVE.

Ve výchozím nastavení je úroveň protokolování CVE info.
V souboru /opt/Symantec/cafagent/bin/log4j.properties můžete úroveň
protokolování změnit na ebug.
Po změně souboru je nutné restartovat službu cafagent.

Změna úrovně protokolování
AMD.

Ve výchozím nastavení je úroveň protokolování AMD info.
V souboru /opt/Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.inimůžete
úroveň protokolování změnit na sledování, upozornění nebo chyba.
Po změně souboru je nutné službu restartovat.

 601



 

Řešení potíží v komunikaci mezi aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager a konzolí nebo výchozí databází
Potíže s připojením ke konzoli nebo výchozí databázi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se mohou
projevovat například následujícím způsobem:

• Služba serveru pro správu (semsrv) je zastavená.
• Služba serveru pro správu nezůstane ve spuštěném stavu.
• Na stránkách Domovská stránka, Monitory a Hlášení se zobrazuje chyba HTTP.
• Stránky Domovská stránka, Monitory a Hlášení je prázdná.
• Na stránkách Domovská stránka, Monitory a Hlášení se stále zobrazuje ukazatel průběhu načítání, nezobrazuje se

obsah.

Při všech těchto potížích se v protokolu událostí systému Windows zobrazí chyba Java -1. Chcete-li zjistit konkrétní
příčinu chyby Java -1, nahlédněte do protokolu scm-server. Protokol scm-server se ve výchozím nastavení nachází
v následujícím umístění:

SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log

Výchozí hodnota pro SEPM_Install je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 188: Kontrola komunikace s konzolou nebo databází

Co kontrolovat Popis

Otestujte propojení mezi databází a
serverem pro správu.

Můžete ověřit, zda server pro správu a databáze komunikují řádným způsobem.
Ověření připojení k databázi

Ověřte, zda je nastavena správná velikost
paměti heap serveru pro správu.

Pokud se nelze přihlásit ke vzdálené konzole serveru pro správu, může být nutné
zvýšit velikost paměti heap. Rovněž se může v protokolu scm-server zobrazit zpráva o
nedostatku paměti.
Další informace o výchozích velikostech paměti heap naleznete zde: Determining the
default settings for the network sizes that you select during installation of the Symantec
Endpoint Protection Manager (Určení výchozích nastavení pro velikosti sítě, jež zvolíte
během instalace produktu Symantec Endpoint Protection Manager)

Ujistěte se, že v serveru pro správu není
spuštěno více verzí aplikace PHP.

Můžete zkontrolovat, zda v serveru pro správu není spuštěno více softwarových balíků,
které využívají různé verze aplikace PHP. Aplikace PHP používá globální soubor
konfigurace (php.ini). V případě více souborů konfigurace musíte u každého produktu
vynutit použití vlastního překladače. Jakmile bude každý produkt používat správnou
příslušnou verzi aplikace PHP, bude server pro správu fungovat správně.

Zkontrolujte systémové požadavky. Můžete zkontrolovat, zda klient a server pro správu splňují minimální nebo doporučené
systémové požadavky.
Nejaktuálnější informace o požadavcích na systém naleznete zde: Release notes, new
fixes, and system requirements for all versions of Endpoint Protection (Poznámky k verzi,
nové opravy a požadavky na systém pro všechny verze aplikace Endpoint Protection)

Ověření připojení serveru pro správu k databázi
Server pro správu a databáze nemusí komunikovat správně. Můžete zkontrolovat, zda je databáze spuštěna a otestovat
spojení mezi serverem a databází.
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Table 189: Ověření připojení k databázi

Typ databáze Proveďte následující kroky.

Databáze Microsoft SQL
Server Express (od verze
14.3 RU1)

• Ověřte, zda je spuštěna služba SQL Server Express a zda proces sqlserver.exe naslouchá portu TCP
2638.

• Otestujte spojení ODBC.

Vestavěná databáze
Sybase (verze 14.3 MP1 a
starší)

• Ověřte, zda je spuštěna služba Symantec Embedded Database (Vestavěná databáze Symantec) a
zda proces dbsrv9.exe sleduje port TCP 2638.

• Otestujte spojení ODBC.

Vzdálená databáze
Microsoft SQL Server

• Ověřte, zda jste při instalaci a konfiguraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager určili
pojmenovanou instanci.

• Ověřte, zda je spuštěn a řádně nakonfigurován server SQL.
• Ověřte, zda je síťové spojení mezi serverem pro správu a databází SQL v pořádku.
• Otestujte spojení ODBC.

Postup ověření komunikace s databází Microsoft SQL Server Express:

1. V nabídce Start rozbalte možnost Microsoft SQL Server 2017 a klikněte na položku Správce konfigurace serveru
SQL Server 2017.

2. V dialogovém okně Správce konfigurace serveru SQL Server rozbalte možnost Síťová konfigurace serveru SQL
Server a vyberte instanci Protokoly pro SQLEXPRESS.
Pole TCP/IP by mělo být nastaveno na možnost Povoleno.

3. Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost TCP/IP a potom klikněte na položku Vlastnosti.
4. Na kartě Adresy IP přejděte dolů do kategorie IPAll. V poli Port TCP se zobrazí číslo portu, ve výchozím nastavení

2638.

Postup ověření komunikace s vestavěnou databází:

1. V počítači serveru pro správu klikněte na možnost Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu.
2. V dialogovém okně Nástroje pro správu dvakrát klikněte na možnost Datové zdroje (ODBC).
3. V dialogovém okně Správce zdrojů dat rozhraní ODBC klikněte na možnost Název DSN systému.
4. Na kartě Název DSN systému dvakrát klikněte na možnost SymantecEndpointSecurityDSN.
5. Na kartě ODBCověřte, že rozbalovací seznam Název zdroje dat obsahuje hodnotu SymantecEndpointSecurityDSN a

volitelně zadejte popis.
6. Klikněte na tlačítko Přihlásit.
7. Na kartě Přihlášení zadejte do textového pole ID uživatele řetězec dba.
8. Do textového pole Heslo zadejte heslo databáze.

Jedná se o heslo databáze, které jste určili při instalaci serveru pro správu.
9. Klikněte na tlačítko Databáze.
10. Na kartě Databáze do textového pole Název serveru zadejte tento řetězec:

\\názevserveru\názevinstance
Pokud používáte anglickou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, zadejte výchozí hodnotu sem5.
Jinak ponechte textové pole Název serveru prázdné.

11. Na kartě ODBC klikněte na možnost Testovat připojení a ujistěte se, že test proběhne úspěšně.
12. Klikněte na tlačítko OK.
13. Klikněte na tlačítko OK.

Postup ověření komunikace s databází Microsoft SQL Server:

1. V počítači serveru pro správu klikněte na možnost Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu.
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2. V dialogovém okně Nástroje pro správu dvakrát klikněte na možnost Datové zdroje (ODBC).
3. V dialogovém okně Správce zdrojů dat rozhraní ODBC klikněte na možnost Název DSN systému.
4. Na kartě Název DSN systému dvakrát klikněte na možnost SymantecEndpointSecurityDSN.
5. V rozevíracím seznamu Server ověřte, že byl vybrán správný server a instance.
6. Klikněte na tlačítko Další.
7. Jako Přihlašovací ID zadejte sa.
8. Do textového pole Heslo zadejte heslo databáze.

Jedná se o heslo databáze, které jste určili při instalaci serveru pro správu.
9. Klikněte na tlačítko Další a ujistěte se, že jako výchozí je vybrána databáze sem5.
10. Klikněte na tlačítko Další.
11. Klikněte na tlačítko Dokončit.
12. Klepněte na tlačítko Otestovat zdroj dat a ověřte, zda se zobrazí výsledek:

TESTY PROBĚHLY ÚSPĚŠNĚ!

Klient a soubory pro komunikaci na serveru
Nastavení komunikace mezi klientem a serverem a další nastavení klienta se ukládají do souborů v klientském počítači.

Table 190: Klientské soubory

Název souboru Popis

SerDef.dat Šifrovaný soubor, do kterého se ukládají nastavení komunikace podle umístění. Pokaždé, když uživatel změní
umístění, bude přečten soubor SerDef.dat a pro klienta bude použito příslušné nastavení komunikace pro nové
umístění.

sylink.xml Ukládá globální nastavení komunikace. Tento soubor je určen pouze k internímu použití a neměl by se upravovat.
Obsahuje nastavení z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud tento soubor opravíte, většina
nastavení bude přepsána nastavením ze serveru pro správu při příštím připojení klienta k serveru pro správu.

SerState.dat Zašifrovaný soubor, který obsahuje informace o uživatelském rozhraní, například jaká je velikost obrazovky klienta,
zda se zobrazí konzole ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele a jestli se zobrazí služby systému
Windows. Klient při spuštění načte tento soubor a obnoví stav grafického uživatelského rozhraní, jaký byl nastaven
při ukončení klienta.

Řešení potíží se zprávami
Při používání zpráv byste si měli být vědomi následujících skutečností:

• Časová razítka, včetně časů prověřování klientů, se ve zprávách a protokolech uvádí v místním čase uživatele.
Databáze zpráv ukladá události s časem GMT (Greenwich Mean Time). Při vytváření zprávy je hodnota času GMT
převedena na místní čas počítače, v němž jsou zprávy zobrazeny.

• Pokud se spravovaní klienti nacházejí v odlišné časové zóně od serveru pro správu a používáte volbu filtru Nastavit
určená data, můžete získat neočekávané výsledky. Může být ovlivněna přesnost dat a času jak u klienta, tak na
serveru pro správu.

• Změníte-li časové pásmo na serveru, odhlaste se od konzoly a opět se přihlaste. Pak se v protokolech a hlášeních
zobrazí přesné časy.

• V některých případech údaje zprávy přesně neodpovídají údajům zobrazeným ve vašem produktu zabezpečení. K
tomuto nesouladu dochází, protože software pro odesílání zpráv seskupuje události zabezpečení.

• Pro zvýšení zabezpečení můžete pro funkce tvorby a odesílání hlášení použít protokol SSL. Protokol SSL chrání data
a zajišťuje jejich integritu. Také poskytuje ověřování mezi klientem a serverem.
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Více informací najdete v článku: Povolení komunikace SSL mezi aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a
klienty

• Informace o kategorii rizika zprávy jsou získávány z webových stránek střediska Security Response společnosti
Symantec. Dokud není konzola aplikace Symantec Endpoint Protection Manager schopná tyto informace získat, u
všech zpráv, které vytvoříte, se v polích kategorie rizika zobrazí položka Neznámé.

• Vámi vytvořené zprávy poskytují přesný obraz špatně funkčních počítačů ve vaší síti. Zprávy jsou založeny na údajích
protokolu, nikoliv na údajích registru systému Windows.

• Dojde-li při spouštění hlášení s velkým objemem dat k chybě databáze, bude pravděpodobně třeba změnit parametry
časových limitů databáze.
Změna parametrů časového limitu pro kontrolu zpráv a protokolů

• Pokud se zobrazují chyby CGI nebo chyby ukončení procesu, můžete změnit jiné parametry časových limitů.
Další informace naleznete v dokumentu uvedeném v následujícím článku: Při dotazování velkého množství dat hlášení
aplikace SEPM neodpovídá nebo zobrazuje chybovou zprávu vypršení časového limitu.

• V případě, že je v počítači zakázání používání adres zpětné smyčky, nebudou se stránky se zprávami zobrazovat.
Přístup na stránky zpráv při zakázání používání adres zpětné smyčky

Změna parametrů časového limitu pro kontrolu zpráv a protokolů
Dojde-li k chybě databáze při prohlížení zpráv nebo protokolů, které obsahují velké množství údajů, můžete provést
následující změny:

• Změna časového limitu připojení k databázi
• Změna časového limitu příkazu databáze

Výchozí hodnoty pro zprávy jsou následující:

• Časový limit připojení je 300 sekund (5 minut).
• Časový limit příkazu je 300 sekund (5 minut).

1. Pokud chcete změnit hodnoty časového limitu databáze v souboru Reporter.php, přejděte na server Symantec
Endpoint Protection Manager do následující výchozí složky:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources

2. V základním textovém editoru (například v Poznámkovém bloku) otevřete soubor Reporter.php.

3. Najděte řádky $CommandTimeout a $ConnectionTimeout a zvyšte hodnotu (v sekundách). Pokud ani jeden řádek
neexistuje, vytvořte je. Chcete-li časový limit zvýšit například na 10 minut, zadejte na řádek tuto hodnotu:

$CommandTimeout = 600;

$ConnectionTimeout = 600;

Přidejte tyto nové řádky před následující znaky: ?>

4. Soubor Reporter.php uložte a zavřete.

NOTE

Pokud zadáte nulu nebo pole ponecháte prázdná, budou použita výchozí nastavení.

Pokud se zobrazují chyby CGI nebo chyby ukončení procesu, může být vhodné změnit tyto parametry:

• Parametr max_execution_time v souboru Php.ini
• Parametry časového limitu serveru Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout a FcgidIdleTimeout v souboru

httpd.conf
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5. Pokud chcete změnit parametr max_execution_time v souboru php.ini, přejděte na serveru Symantec Endpoint
Protection Manager do následující výchozí složky:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php

6. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Php.ini a potom klepněte na položku Vlastnosti.

7. Na kartě Obecné zrušte volbu možnosti Jen ke čtení.

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. V základním textovém editoru (například v Poznámkovém bloku) otevřete soubor Php.ini.

10. Najděte položku max_execution_time a hodnotu zvyšte (sekundy). Chcete-li časový limit zvýšit například na 10
minut, zadejte na řádek tuto hodnotu:

max_execution_time=600

11. Soubor Php.ini uložte a zavřete.

12. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Php.ini a potom klepněte na položku Vlastnosti.

13. Na kartě Obecné zaškrtněte možnost Jen ke čtení.

14. Klikněte na tlačítko OK.

15. Pokud chcete změnit parametry časového limitu Apache v souboru httpd.conf, přejděte na server Symantec Endpoint
Protection Manager do následující výchozí složky:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf

16. V základním textovém editoru (například v Poznámkovém bloku) otevřete soubor httpd.conf.

17. Najděte následující řádky a hodnoty zvyšte (sekundy):

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800

18. Soubor httpd.conf uložte a zavřete.

Přístup na stránky zpráv při zakázání používání adres zpětné smyčky
V případě, že je v počítači zakázání používání adres zpětné smyčky, nebudou se stránky se zprávami zobrazovat. Pokud
se pokusíte přihlásit ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo přistupovat k funkcím pro zprávy,
zobrazí se následující chybové hlášení:

Chyba v komunikaci se součástí pro zprávy

Stránky Domovská stránka, Monitory a Hlášení jsou prázdné; stránky Zásady, Klienti a Správce se zobrazují a fungují
normálně.

Pokud chcete, aby se součásti pro zprávy zobrazovaly i v případě, že jsou deaktivovány adresy zpětné smyčky, musíte
přiřadit adrese IP počítače název localhost (místní hostitel). Chcete-li přiřadit název localhost adrese IP, upravte soubor
hosts systému Windows.

Přihlašování k zasílání zpráv ze samostatného webového prohlížeče

Přiřazení názvu localhost adrese IP počítače se systémem Windows
1. Změňte složku na umístění souboru hosts.

Výchozí umístění souboru hosts je %SystemRoot%\system32\drivers\atd.
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2. Pomocí editoru otevřete soubor hosts.

3. Přidejte následující řádek do souboru hosts:

IPAddress  localhost   #chcete-li se přihlásit k funkcím hlášení

kde nahradíte IPAddress adresou IP vašeho počítače. Za značku komentáře (#) můžete přidat jakýkoli komentář.
Můžete například zadat následující řádek:

192.168.1.100 localhost # Tento záznam je adresa IPv4 pro můj počítač s konzolí

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Tento záznam je adresa IPv6 pro můj počítač s konzolí

Protokol IPv6 je podporován od verze 14.2.

4. Zavřete a uložte soubor.

Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z
konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Nástroj Power Eraser poskytuje agresivní prověřování a analýzu za účelem usnadnění řešení problémů se silně
infikovanými počítači se systémem Windows. Protože analýza nástroje Power Eraser je agresivní, někdy označuje kritické
soubory, které můžete potřebovat. Nástroj Power Eraser může vytvářet více falešných poplachů než prověřování výskytu
virů a spywaru.

WARNING

Nástroj Power Eraser byste měli spouštět pouze v nouzových situacích, například když počítače vykazují
nestabilitu nebo mají trvalý problém. Nástroj Power Eraser obvykle spouštíte na jednom počítači nebo v
malé skupině počítačů. Současně byste neměli spouštět jiné aplikace. V některých případech vás pravidelné
prověřování vyzve ke spuštění analýzy nástroje Power Eraser.

Rozdíly mezi použitím nástroje Power Eraser z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo místně
pomocí nástroje SymDiag

Nástroj Power Eraser lze spustit vzdáleně z konzole správy na vašich klientech používajících systém Windows.
Aplikace Symantec Endpoint Protection nezahrnuje možnost spouštění nástroje Power Eraser přímo z klienta.
Uživatel klientského počítače si však může stáhnout nástroj SymDiag a spustit nástroj Power Eraser z něj.

• Pokud použijete nástroj SymDiag, nejsou zjištění nástroje Power Eraser uvedena v protokolech aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.

• Při spuštění z konzole nekontroluje nástroj Power Eraser uživatelské body zavedení, registrace a složky, které nástroj
SymDiag kontroluje.

NOTE

Nespouštějte nástroj Power Eraser současně z konzole a místně pomocí nástroje SymDiag. Jinak můžete
negativně ovlivnit výkon počítače.

Nástroj Power Eraser používá velké množství prostředků počítače. Soubory nástroje Power Eraser mohou také vyžadovat
značný volný prostor na počítači, pokud spouštíte nástroj Power Eraser na počítači vícekrát. Během každé analýzy ukládá
nástroj Power Eraser informace o zjišťování v souborech, které ukládá ve složce aplikace Symantec Endpoint Protection.
Soubory jsou uvolněny, když klient čistí protokoly.

Čím se nástroj Power Eraser liší od prověřování výskytu virů a spywaru

Nástroj Power Eraser se liší od prověřování výskytu virů a spywaru následovně:
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• Na rozdíl od úplného prověřování nástroj Power Eraser neprověřuje každý soubor na počítači. Nástroj Power Eraser
kontroluje body zavedení a umístění disků bodů zavedení a také probíhající procesy a nainstalované služby.

• Zjištění nástroje Power Eraser se nezobrazují v karanténě.
• Nástroj Power Eraser má přednost před prověřováním výskytu virů a spywaru. Když spustíte nástroj Power Eraser,

aplikace Symantec Endpoint Protection zruší veškerá probíhající prověřování výskytu virů a spywaru.
• Nástroj Power Eraser neprovádí automaticky nápravu zjištění. Je nutné, abyste kontrolovali seznam zjištění v

protokolu prověřování nebo v protokolu rizik a vybrali z protokolu akci. Můžete zvolit odstranění zjištění nebo označení
zjištění jako bezpečného (ponechat). Odstraněné zjištění můžete také obnovit (vrátit zpět).

Nástroj Power Eraser lze spouštět v pravidelném režimu nebo režimu rootkitů. Režim rootkitů vyžaduje restart před
spuštěním prověřování. Pokud zvolíte odstranění jakéhokoli zjištění nástroje Power Eraser, je nutné počítač restartovat,
aby byla náprava dokončena.

Přehled kroků vyšší úrovně, které provádíte, když potřebujete spustit nástroj Power Eraser

Když spouštíte nástroj Power Eraser z konzole, provádíte dva kroky vyšší úrovně:

• Spuštění analýzy nástroje Power Eraser na jednom počítači nebo v malé skupině počítačů. Nástroj Power Eraser
neprovádí automaticky nápravu žádných zjištění kvůli možnosti falešných poplachů.

• Použijte protokol rizik nebo protokol prověřování ke kontrole zjištění nástroje Power Eraser a ručně vyžádejte, aby
nástroj Power Eraser odstranil veškerá zjištění, která určíte jako hrozby. Také můžete potvrdit zjištění, která chcete
ignorovat a ponechat.

Překontrolujte podrobnosti postupu spouštění nástroje Power Eraser z konzole a postupu kontroly správného
nakonfigurování nastavení konzole.

Prováděné úlohy v případě spouštění nástroje Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Přehled nastavení zásad aplikace Symantec Endpoint Protection Manager,které ovlivňují nástroj Power Eraser

Následující nastavení zásad ovlivňují nástroj Power Eraser:

• Nastavení prověřování pro zásah uživatele
Když umožníte uživatelům zrušit veškerá prověřování výskytu virů a spywaru, umožníte jim zrušit také veškeré analýzy
nástroje Power Eraser. Uživatelé ale nemohou pozastavit nebo odložit akci nástroje Power Eraser.
Povolí uživatelům zobrazit průběh prověřování a interakci s prověřováním na počítačích Windows.

• Zásady výjimek
Nástroj Power Eraser poskytuje následující výjimky pro viry a spyware: soubor, složka, známé riziko, aplikace a
důvěryhodná webová doména. Nástroj Power Eraser neposkytuje výjimky pro přípony.
Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

• Nastavení uchovávání protokolů
Se zjištěními nástroje Power Eraser můžete manipulovat, dokud se tato zjištění nachází v protokolech. Protokoly
jsou čištěny po uplynutí doby, která je určena v zásadách ochrany před viry a spywarem. Ve výchozím nastavení jsou
události protokolů dostupné po dobu 14 dní. Nastavení uchovávání protokolu můžete upravovat nebo po vypršení
platnosti událostí můžete spustit další prověřování a protokoly znovu zaplňovat.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem Windows

• Možnosti restartování
Nastavení restartování můžete konfigurovat speciálně pro analýzu rootkitů, když vyberete spouštění nástroje Power
Eraser v režimu zjišťování rootkitů. Správce musí mít oprávnění k restartování. Když vyberete odstranění zjištění
nástroje Power Eraser, počítač používá nastavení restartování skupiny. Nástroj Power Eraser nepoužívá nastavení
restartování rootkitů k restartování a dokončení nápravy.
Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

• Dotazy na hodnocení
Nástroj Power Eraser používá server Symantec Insight v cloudu, když provádí prověřování a rozhodování o
souborech. Pokud zakážete dotazy na hodnocení nebo pokud se klientský počítač nemůže připojit k serveru Insight,
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nástroj Power Eraser nemůže používat server Insight společnosti Symantec. Bez serveru Symantec Insight vytváří
nástroj Power Eraser méně zjištění a je pravděpodobnější, že tato zjištění, která nástroj vytvoří, budou falešnými
poplachy. Dotazy na hodnocení jsou povoleny, když je povolena možnost Umožnit vyhledávání Insight pro
zjišťování hrozby. Možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Jakým způsobem aplikace Symantec Endpoint Protection činí rozhodnutí v případě každého souboru pomocí serveru
Symantec Insight

• Odeslané informace
Aplikace Symantec Endpoint Protection odesílá informace o zjištěních nástroje Power Eraser do společnosti
Symantec, když je povolena možnost Zjištění antivirové ochrany. Možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Řešení potíží s počítačem pomocí nástroje Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Prováděné úlohy v případě spouštění nástroje Power Eraser z konzole
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Analýzu nástroje Power Eraser obvykle potřebujete spustit, když protokol rizik informuje o neúspěšné opravě a
doporučuje, abyste spustili nástroj Power Eraser. Nástroj Power Eraser také můžete spustit, když je počítač nestabilní a
zdá se, že má malware nebo virus, který nelze odstranit.

WARNING

Používejte nástroj Power Eraser opatrně. Analýza je progresivní a náchylná k falešným poplachům.

Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Nástroj Power Eraser lze spouštět z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pouze na klientských počítačích se
systémem Windows.

NOTE

Nástroj Power Eraser běží v jednom ze dvou režimů: bez zjišťování rootkitů nebo se zjišťováním rootkitů.
Analýza zjišťování rootkitů vyžaduje restartování. Ke spouštění nástroje Power Eraser se zjišťováním rootkitů
musí mít správce oprávnění k restartování.

Table 191: Prováděné úlohy v případě spouštění nástroje Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager

Úloha Popis

Nastavení oprávnění správce ke
spouštění nástroje Power Eraser

Ke spouštění nástroje Power Eraser na klientských počítačích musí mít správci následující
přístupová práva pro příkazy:
• Spustit analýzu Power Eraser
• Restartování klientských počítačů (nutné pro spouštění nástroje Power Eraser se

zjišťováním rootkitů)
Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv

Nastavení zásad uchovávání
protokolů

Nastavení uchovávání protokolů ovlivňuje dobu, po kterou jsou vám k dispozici události k
provádění nápravných a obnovovacích akcí nástroje Power Eraser. Pokud chcete více času k
posouzení těchto akcí, můžete upravit nastavení uchovávání protokolů. Nebo můžete znovu
zaplňovat protokoly opětným spuštěním nástroje Power Eraser.
Nastavení uchovávání protokolů je součástí různých možností v zásadách ochrany před viry a
spywarem.
Úprava nastavení zpracování protokolů a nastavení upozornění v počítačích se systémem
Windows
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Úloha Popis

Zajištění internetového připojení
vašich klientů

Vaše klientské počítače potřebují přístup k internetu, aby nástroj Power Eraser mohl používat data
hodnocení serveru Insight společnosti Symantec k rozhodování o potenciálních hrozbách.
Přerušovaný nebo neexistující přístup k internetu znamená, že nástroj Power Eraser nemůže
používat server Insight společnosti Symantec. Bez serveru Symantec Insight vytváří nástroj
Power Eraser méně zjištění a je pravděpodobnější, že tato zjištění, která nástroj vytvoří, budou
falešnými poplachy.

Spuštění analýzy nástroje Power
Eraser na klientském počítači
z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager

Zvolte, zda chcete spouštět nástroj Power Eraser v pravidelném režimu nebo v režimu rootkitů.
Příkaz nástroje Power Eraser můžete zadat na několika místech v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager:
• Stránka Klienti
• Protokol stavu počítače
• Protokol rizik

Note: Uživatel na klientském počítači nemůže spustit nástroj Power Eraser přímo z uživatelského
rozhraní klienta. Nástroj Power Eraser je dostupný jako součást nástroje SymDiag. Ale pokud
uživatel klienta spustí tento nástroj, nebudou výsledné protokoly, které obsahují zjištění nástroje
Power Eraser, odeslány do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Spuštění analýzy nástroje Power Eraser z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Stav příkazu můžete vidět v protokolu stavů počítače. Tento protokol můžete filtrovat tak, aby se
pro snadné prohlížení zobrazovaly pouze příkazy nástroje Power Eraser.
Když spustíte nástroj Power Eraser, můžete zobrazit výsledky v protokolu prověřování nebo v
protokolu rizik. Protokol zjištění zobrazuje, zda výsledky prověřování čekají nebo nečekají na
vyřízení.

Zrušení příkazu nebo akce
nástroje Power Eraser na
klientském počítači

Chcete-li zrušit příkaz nástroje Power Eraser, použijte protokol stavů příkazů.

Note: Nástroj Power Eraser spuštěný v režimu rootkitů nelze zrušit, když se na klientském
počítači zobrazí výzva k restartování. Po restartování může pouze uživatel počítače zrušit
nástroj Power Eraser, pokud zásady ochrany před viry a spywarem umožňují uživatelům zrušit
prověřování.

Pokud zrušíte příkaz nástroje Power Eraser, zrušíte také všechny nevyřízené akce, které jsou
přiřazeny všem analýzám nástroje Power Eraser, včetně všech akcí nápravy nebo vrácení zpět.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Zobrazení zjištění nástroje Power
Eraser z protokolů

Zjištění nástroje Power Eraser můžete zobrazit z následujících protokolů v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager:
• Protokol prověřování

Protokol prověřování má filtr Typ prověřování k zobrazení výsledků pouze nástroje Power
Eraser. Toto zobrazení také znázorňuje, zda výsledky prověřování čekají nebo nečekají na
vyřízení. Vybráním možnosti Zjištění ve filtrovaném zobrazení můžete zobrazit Zjištění
nástroje Power Eraser.

• Protokol rizik
Protokol rizik poskytuje podobný filtr pro zjištění nástroje Power Eraser. Ale protokol rizik
neznázorňuje, zda výsledky prověřování čekají nebo nečekají na vyřízení.

• Protokol stavu počítače
Protokol stavů počítače může obsahovat ikony zpráv ve sloupci Infikován. Ikona podrobností
o události se vztahuje ke zprávě, která uvádí všechny aktuální hrozby, které nelze napravit.
Zpráva obsahuje zjištění obsažená pouze v protokolu a nevyřešená zjištění. Zpráva může
doporučit, abyste na některých počítačích spustili nástroj Power Eraser.
Ikona nástroje Power Eraser odkazuje na zprávu obsahující všechna zjištění nástroje Power
Eraser v počítači, která vyžadují zásah správce.
Tyto ikony jsou zobrazeny také ve sloupci Stav na stránce Klienti.

Prohlížení protokolů
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Úloha Popis

Kontrola oznámení, která
doporučují, abyste spustili nástroj
Power Eraser na klientských
počítačích

Ve výchozím nastavení správce obdrží oznámení, když pravidelné prověřování nemůže opravit
infekci a je doporučen nástroj Power Eraser. Můžete zkontrolovat oznámení Doporučen nástroj
Power Eraser na stránce Monitory > Oznámení.
Zobrazení a potvrzení oznámení

Zobrazení zjištění nástroje Power
Eraser na stránce Stav příkazu

Zjištění nástroje Power Eraser lze zpřístupnit na stránce Stav příkazu.
Ikona podrobností o události se zobrazí ve sloupci Stav dokončení. Ikona se vztahuje ke zprávě,
která uvádí informace o zjištěních, která byla získána příkazem Spustit analýzu nástrojem
Power Eraser a jakýmkoli jiným příkazem prověřování.
Možnost podrobností o stavu příkazu poskytuje informace o konkrétním prověřování. K získání
informací o konkrétním klientském počítači klikněte na ikonu podrobností o události.
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

Zobrazení zjištění nástroje Power
Eraser z karty Klienti

Zprávy o zjištěních nástroje Power Eraser lze zpřístupnit na kartě Klienti na stránce Klienti.
Pokud jsou informace dostupné, ikony zpráv se zobrazí ve sloupci Stav. Ikona podrobností o
události se vztahuje ke zprávě, která uvádí všechny aktuální hrozby, které nelze napravit. Zpráva
obsahuje veškerá zjištění nástroje Power Eraser.
Ikona nástroje Power Eraser odkazuje na zprávu obsahující všechna zjištění nástroje Power
Eraser v počítači, která vyžadují zásah správce.
Ikony jsou zobrazeny také v protokolu stavů počítače.
Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů

Náprava nebo obnova zjištění
nástroje Power Eraser z protokolu
prověřování nebo protokolu rizik
v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager

Na rozdíl od jiných prověřování aplikace Symantec Endpoint Protection neprovádí nástroj Power
Eraser automatickou nápravu zjištěných hrozeb. Analýza nástroje Power Eraser je agresivní a
může zjistit mnoho falešných poplachů. Pokud se rozhodnete, že zjištění vyžaduje nápravu, je
nutné, abyste tuto nápravu spustili ručně.
Také můžete vrátit zpět (obnovit) zjištění nástroje Power Eraser, které jste již napravili.
Reakce na zjištění Power Eraser

Spuštění analýzy nástroje Power Eraser z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager
Nástroj Power Eraser můžete spustit k analyzování a zjišťování trvalých hrozeb na jednom počítači nebo v malé skupině
počítačů.

Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Když nástroj Power Eraser zjistí potenciální rizika, můžete tato rizika vidět a určit, která představují hrozby. Nástroj Power
Eraser neprovádí automaticky nápravu rizik. Je nutné, abyste nástroj Power Eraser spustili ručně k nápravě rizik, která
určíte jako hrozby. Nástroj Power Eraser můžete spustit také pro konkrétní hrozbu nebo hrozby, které jsou zjištěny jinými
funkcemi ochrany. Nástroj Power Eraser běží na počítačích, kterým je přiřazena funkce zjišťování.

Prováděné úlohy v případě spouštění nástroje Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Reakce na zjištění Power Eraser

NOTE

Když spustíte nástroj Power Eraser v režimu rootkitů a na klientském počítači se zobrazí zpráva o možnosti
restartování, správce nebo uživatel nemůže nástroj Power Eraser zrušit. Po restartování může uživatel nástroj
Power Eraser zrušit, pokud zásady ochrany před viry a spywarem umožňují uživatelům zrušit prověřování.

1. Pokud chcete spustit analýzu nástrojem Power Eraser ze stránky Klienti v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager, vyberte na stránce Klienti na kartě Klienti počítače, které chcete analyzovat.

Pokud vyberete mnoho počítačů, můžete negativně ovlivnit výkon vaší sítě.
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2. V části Úlohy klikněte na možnost Spustit příkaz v počítačích a potom klikněte na položku Spustit analýzu
nástrojem Power Eraser.

3. V dialogovém okně Vybrat nástroj Power Eraser zvolte, zda chcete nebo nechcete spustit nástroj Power Eraser
v režimu rootkitů. Pro režim rootkitů můžete nastavit možnosti restartování. K nastavení možností restartování a
spuštění prověřování rootkitů musíte mít oprávnění správce.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Nástroj Power Eraser se spustí na vybraných počítačích. Příkaz můžete zrušit na kartě Stav příkazu na stránce
Monitory.

5. Pokud chcete spustit analýzu nástrojem Power Eraser z protokolu Stav počítače v aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager, klikněte na bočním panelu na možnost Monitory a vyberte kartu Protokoly.

6. V seznamu Typ protokolu vyberte protokol Stav počítače a pak klikněte na možnost Zobrazit protokol.

7. Vyberte počítače, na kterých chcete spustit nástroj Power Eraser a vyberte možnost Spustit analýzu nástrojem
Power Eraser z rozevírací nabídky Příkazy.

Pokud vyberete mnoho počítačů, můžete negativně ovlivnit výkon vaší sítě.

8. Klikněte na tlačítko Spustit.

9. V dialogovém okně Vybrat nástroj Power Eraser zvolte, zda chcete nebo nechcete spustit nástroj Power Eraser
v režimu rootkitů. Pro režim rootkitů můžete nastavit možnosti restartování. K nastavení možností restartování a
spuštění prověřování rootkitů musíte mít oprávnění správce.

10. Klikněte na tlačítko OK.

Nástroj Power Eraser se spustí na vybraných počítačích. Příkaz můžete zrušit na kartě Stav příkazu.

11. Pokud chcete spustit analýzu nástrojem Power Eraser z protokolu rizik v aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager, klikněte na bočním panelu na možnost Monitory a vyberte kartu Protokoly.

12. V seznamu Typ protokolu vyberte protokol Riziko a pak klikněte na možnost Zobrazit protokol.

13. Vyberte rizika, pro která chcete spustit nástroj Power Eraser. Ve sloupci Akce události můžete vidět upozornění na
spuštění nástroje Power Eraser.

Nástroj Power Eraser můžete spustit pro jakékoli riziko v protokolu.

14. Vyberte možnost Spustit analýzu nástrojem Power Eraser z rozevírací nabídky Akce nebo ve sloupci Akce.

15. Klikněte na tlačítko Spustit.

16. V dialogovém okně Vybrat nástroj Power Eraser zvolte, zda chcete nebo nechcete spustit nástroj Power Eraser
v režimu rootkitů. Pro režim rootkitů můžete nastavit možnosti restartování. K nastavení možností restartování a
spuštění prověřování rootkitů musíte mít oprávnění správce.

17. Klikněte na tlačítko OK.

Nástroj Power Eraser běží na počítačích, které jsou infikovány vybranými riziky. Příkaz můžete zrušit na kartě Stav
příkazu.

Reakce na zjištění Power Eraser
Power Eraser nenapravuje žádná zjištění během prověřování neboť jeho schopnost agresivního zjišťování vyvolává
falešné poplachy. O nápravu zjištěných událostí musíte požádat po kontrole detekce a poté se rozhodnete, zda je chcete
napravit nebo nechat být. Pokud si vyberete nápravu, Power Eraser odstraní soubory, které jsou spojené se zjištěním.
Nicméně odebrané soubory můžete až do smazání obnovit.
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Zásada udržení protokolu stanoví jak dlouho budou události Power Eraser k dispozici. Ve výchozím nastavení jsou k
dispozici 14 dnů.

Prováděné úlohy v případě spouštění nástroje Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Reakce na zjištění Power Eraser
1. Zkontrolujte, zda je analýza Power Eraser dokončena.

• Protokol Stav počítače obsahuje ikonu, která značí, zda je prověřování dokončené.
• Protokol ukáže, zda Power Eraser dokončil či nedokončil analýzu.

2. V protokolu rizik nebo v Protokolu prověřování > Zobrazit zjištění vyberte samostatné zjištění nebo více zjištění, na
které se akce vztahuje.

• Kromě určitého rizika, které je označeno Potenciální riziko nalezeno (Probíhající akce správce), klikněte na
ikonu plus ve sloupci Akce.

• Vyberte různá rizika, která jsou označená Potenciální riziko nalezeno (Probíhající akce správce), a potom
vyberte akci z rozbalovacího menu Akce.

3. Vyberte jednu z následujících akcí:

• Smazat riziko detekované Power Eraser
Riziko napraví odstraněním z počítače. Power Eraser uloží záložní soubor, který lze obnovit.

• Ignorovat riziko detekované Power Eraser
Oznámí, že jste zkontrolovali zjištění a nechcete riziko napravit.

NOTE

Tato akce změní událost na "Ponechat samotné" pouze v protokolu konzole. Oznámení neaktualizuje
odpovídající událost na klientovi. V protokolu klienta se i nadále zobrazuje událost, např. "Probíhající
analýza".

4. Pokud vyberete akci z rozbalovacího seznamu Akce, klikněte na Použít.

Pokud jste vybrali Ignorovat riziko zjištěné Power Eraser, zjištění se nyní zobrazí jako Objeveno potenciální riziko
(ponechat).

Odebrané zjištění, které je označené Objeveno potenciální riziko (odebráno) můžete obnovit pomocí Obnovit riziko
smazané Power Eraser.

Table 192: Shrnutí stavů zjištění Power Eraser

Stav zjištění Popis

Probíhající aktivita správce Power Eraser detekoval riziko jako potenciální hrozbu. Riziko byste měli zkontrolovat a
rozhodnout se, zda by měl Power Eraser napravit riziko nebo oznámit riziko a nechat ho být.

Obnoveno Správce obnovil soubory, které byly přesunuty když správce požádal Power Eraser o nápravu
rizika.

Odstraněno Správce požádal, aby Power Eraser napravil a smazal riziko. Když Powewr Eraser smaže riziko,
smaže soubory, které jsou spojené s rizikem, ale uloží záložní kopie, které lze obnovit. Můžete
chtít obnovit smazané riziko, které později nepovažujete za riziko. Protokoly událostí můžete
obnovovat až do smazání.

Ponechat samostatné Správce požádal, aby Power Eraser ponechal riziko samostatné.
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Dodatky

Získání referenčních informací o porovnání vlastností klientů, nástrojích, možnostech příkazového řádku, instalačních
nástrojích jiných výrobců

Tato část obsahuje porovnání klientských funkcí, nástroje, které jsou součástí aplikace Symantec Endpoint Protection,
možnosti příkazového řádku klienta, instalace systému Windows s nástroji jiných výrobců a další.

Funkce Symantec Endpoint Protection založené na platformě
• Funkce ochrany klienta podle platformy
• Funkce serveru pro správu podle platformy
• Funkce automatického upgradu na jednotlivých platformách
• Nastavení zásad ochrany před viry a spywarem podle platformy
• Zásdy prevence narušení a nastavení zásad omezení zneužití paměti založené na platformě
• Nastavení zásad aktualizace LiveUpdate podle platformy
• Nastavení zásady přesměrování síťového provozu podle platformy (dříve integrace)
• Nastavení zásad výjimek na základě platformy
• Rozdíly ve funkci Řízení zařízení na jednotlivých platformách

Výběr typu instalace klienta

Závislosti funkce aplikace Symantec Endpoint Protection na klientech systému Windows (verze 12.1.x až 14.x)

Funkce ochrany klienta podle platformy

Table 193: Funkce ochrany klienta podle platformy

Funkce klienta Windows Mac Linux

Ochrana před viry a spywarem Ano Ano Ano
Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele
• Ochrana před síťovými

hrozbami (prevence narušení
a brána firewall)

• Funkce omezení zneužití
paměti (představena jako
základní ochrana před
neoprávněným využitím ve
verzi 14)

Ano • Brána firewall (od verze
14.2)

• Prevence narušení (od
verze 12.1.4)
Prevence narušení pro
klienty Mac nepodporuje
vlastní signatury.

Ne

Aktivní ochrana před hrozbami.
• Řízení aplikací a řízení

zařízení
• SONAR

Ano Pouze řízení zařízení (od verze
14)

Ne

Integrita hostitele Ano Ne Ne
Jiné způsoby ochrany
• Uzamčení systému
• Ochrana před změnami

Ano Ne Ne
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Informace o řízení aplikací, uzamčení systému a řízení zařízení

Princip fungování integrity hostitele

Funkce správy založené na platformě

Table 194: Funkce správy založené na platformě

Funkce správy Windows Mac Linux

Vzdálené zavedení klientů
z aplikace Symantec
Endpoint Protection
Manager
• Webový odkaz a e-mail
• Vzdálené odeslání
• Uložit balík Ano Ano

Ano (pouze možnosti Webový
odkaz a e-mail a Uložit balíček)

Spouštění příkazů v
klientech ze serveru pro
správu

• Prověřování
• Aktualizovat obsah
• Aktualizovat obsah a prověřit
• Spustit analýzu nástrojem

Power Eraser (od verze
12.1.5)

• Restartovat klientské počítače
• Povolit funkci Auto-Protect
• Povolit ochranu před síťovými

hrozbami
• Zakázat ochranu před

síťovými hrozbami
• Povolit funkci Download

Insight
• Zakázat funkci Download

Insight
• Shromáždit neopakovatelné

identifikátory souboru (od
verze 12.1.6)

• Odstranit z karantény**
• Zrušit všechna prověřování**

• Prověřování
• Aktualizovat obsah
• Aktualizovat obsah a prověřit
• Restartovat klientské počítače

(pouze tvrdý restart)
• Povolit funkci Auto-Protect
• Povolit ochranu před síťovými

hrozbami (od verze 12.1.4)
• Zakázat ochranu před

síťovými hrozbami (od verze
12.1.4)

• Prověřování
• Aktualizovat obsah
• Aktualizovat obsah a prověřit
• Povolit funkci Auto-Protect

Povolení zjištěných aplikací
a sledování síťových
aplikací

Ano Ne Ne

Vytváření umístění
a nastavení zásad
zabezpečení použitých na
základě umístění

Ano Ano Ne
Můžete zobrazit umístění klienta
z příkazového řádku, ale klient
automaticky nepřepíná umístění
na základě určitých kritérií.

Nastavení možností
restartování pro klienty

Ano Ne Ne
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Funkce správy Windows Mac Linux

Rychlá hlášení a
plánovaná hlášení

• Audit
• Řízení aplikací a řízení

zařízení
• Soulad
• Stav počítače
• Funkce klamavého chování

(14.0.1)
• Ochrana před neoprávněným

využitím sítě a hostitele
• Riziko
• Prověřování
• Systém

• Stav počítače
• Ochrana před neoprávněným

využitím sítě a hostitele
• Riziko
• Prověřování

• Audit
• Stav počítače
• Riziko
• Prověřování
• Systém

Nastavení velikosti a
možnosti uchování pro
protokoly uchovávané na
klientských počítačích

• Systém
• Zabezpečení a riziko
• Zabezpečení
• Provoz.
• Paket
• Ovladač

• Systém
• Zabezpečení a riziko
• Zabezpečení

• Systém
• Zabezpečení a riziko

Ochrana klienta heslem Ano Odinstalování klienta (14.0.1) Ne
Přesun klientů na jiný
server pro správu
spuštěním nástroje
SylinkDrop

Ano Ano Ne

Přesun klientů na jiný
server pro správu
opětovným zavedením
klientského balíčku
pomocí možnosti Souhrn
zavádění aktualizace
komunikace

Ano Ano Ne

Konfigurace klientů
k odesílání anonymních
informací o zabezpečení
společnosti Symantec

Ano (12.1.4 a novější)
Nastavení Odeslané informace
řídí pouze informace o zjišťování
ochrany před viry.
Odeslání informací o prevenci
narušení lze ručně zakázat nebo
povolit na klientech.
Jak zakázat odesílání dat IPS
v aplikaci Symantec Endpoint
Protection pro klienty systému
Mac

Ne

Konfigurace klientů
k bezpečnému odeslání
anonymních informací
o systému a o použití

Ano Ne Ne

Správa externí komunikace
mezi serverem pro správu
a klienty

Ano Pouze pro aktualizace LiveUpdate Ne
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Funkce správy Windows Mac Linux

Správa nastavení
komunikace klienta

• Seznamy serverů pro správu
• Režim komunikace (push

nebo pull)
• Nastavení intervalu

prezenčního signálu
• Odeslání zjištěných aplikací
• Nahrávat důležité události

okamžitě
• Nastavení generování

náhodného času stahování
• Nastavení předvoleb

opětovného připojení

• Seznamy serverů pro správu
• Režim komunikace (push

nebo pull)
• Nastavení intervalu

prezenčního signálu
• Nastavení generování

náhodného času stahování
• Nastavení předvoleb

opětovného připojení

• Seznamy serverů pro správu
• Režim komunikace (push

nebo pull)
• Nastavení intervalu

prezenčního signálu

Konfigurace klientů pro
použití soukromých serverů
(12.1.6)
• Server Endpoint

Detection and
Response pro odesílání
a vyhledávání Insight

• Soukromé servery
služby Insight pro
vyhledávání Insight

Ano Ne Ne

Automatický upgrade
klienta Symantec Endpoint
Protection pomocí funkce
automatického upgradu

Ano Ano (14) Ne

Automaticky odinstalovat
stávající bezpečnostní
software třetích stran

Ano Ne Ne

Automatická odinstalace
klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection
vykazujícího problém

Ano (14) Ne Ne

Ověření během
přihlašování k aplikaci
Symantec Endpoint
Protection Manager

• Ověřování aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager

• Dvoufaktorové ověřování
(14.2)

• Ověření RSA SecurID
• Ověření adresáře
• Ověřování čipovou kartou

(PIV/CAC) (14.2)

Není k dispozici Není k dispozici

** Tyto příkazy můžete spustit, pouze když si prohlížíte protokoly v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Prováděné úlohy v případě spouštění nástroje Power Eraser z konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Sledování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích

Správa připojení klient-server

Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace

Rozdíly v automatickém upgradu na jednotlivých platformách
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Table 195: Rozdíly v automatickém upgradu na jednotlivých platformách

Funkce Windows Mac

Balíček delta Standardní klienti a klienti vnitřní sítě obdrží balíček rozdílového
upgradu, který vytvoří aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager. Klienti systému Embedded obdrží úplný instalační balíček
pro upgrade.

Klienti systému Mac vždy obdrží
úplný instalační balíček pro
upgrade.

Možnosti konfigurace Zahrne vlastní instalační složku a možnost odinstalace stávajícího
softwaru zabezpečení.

Pouze pro restart a upgrade.
Vlastní instalační složku nelze
nastavit. Protokol instalace je
vždy zapisován do souboru /
tmp/sepinstall.log.

Možnosti restartu po
upgradu se dokončí v
části Nastavení instalace
klienta

Zahrne možnost nerestartování klientského počítače s Windows. Nezahrne možnost
nerestartování. Klientské počítače
se systémem Mac budou
po dokončení upgradu vždy
restartovány.

Průvodce Aktualizací
klientů pomocí balíčku

V klientovi systému Windows můžete upravit sadu funkcí. V klientovi systému Mac sadu
funkcí upravit nelze.

Upgrady z předchozí verze Na nejnovější verzi produktu Symantec Endpoint Protection
můžete upgradovat z jakékoli jeho starší verze způsobem, který je
podporován.

Z verze 12.1.6.x nebo starší
není funkce automatického
upgradu podporována. Pomocí
funkce automatického upgradu
například nemůžete upgradovat
z verze 12.1.6.4 na verzi 14.

Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu

Podporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x

Výběr typu instalace klienta

Nastavení zásad ochrany před viry a spywarem podle platformy
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Table 196: Nastavení zásad ochrany před viry a spywarem podle platformy

Nastavení zásady Windows Mac Linux

Prověřování definovaná
správcem

• Plánovaná prověřování
(aktivní, úplné, vlastní)

• Prověřování na přání
• Spuštěná prověřování
• Prověřování při spuštění
• Opakovat zmeškaná

plánovaná prověřování
• Náhodné spouštění

plánovaných prověřování

• Plánovaná prověřování
(vlastní)

• Prověřování na přání
• Opakovat zmeškaná

plánovaná prověřování

• Plánovaná prověřování
(vlastní)

• Prověřování na přání
• Opakovat zmeškaná

plánovaná prověřování

Funkce Auto-Protect • Povolit funkci Auto-Protect
• Prověřování všech souborů
• Prověřování pouze vybraných

přípon
• Určení typů souborů

prozkoumáním obsahu
souborů

• Prověřování bezpečnostních
rizik

• Prověřit soubory ve
vzdálených počítačích (14)

• Prověřování souborů při
jejich použití, změně nebo
zálohování

• Prověřování výskytu virů
zaváděcího záznamu na
disketách s možností tento
vir smazat nebo pouze
zaprotokolovat

• Odstraňování všech nově
vytvářených infikovaných
souborů nebo bezpečnostních
rizik

• Zachování časů přístupu k
souborům

• Optimalizovat výkon
prověřování podle rychlosti
prověřování nebo rychlosti
aplikace

• Emulátor pro komprimovaný
malware (14)

• Povolit funkci Auto-Protect
• Automaticky opravit napadené

soubory
• Neopravitelné soubory ukládat

do karantény
• Prověřovat komprimované

soubory
• Prověřování všech souborů
• Prověřování pouze vybraných

složek
• Prověřování všeho kromě

vybraných složek
• Prověřování bezpečnostních

rizik
Prověřit po připojení, stávající
klienti:
• Datové disky
• Všechny ostatní disky a

zařízení
Prověřit po připojení, staří
klienti (12.1.3 a dřívější):
• Hudební či video disky
• Přehrávače iPod
• Zobrazit průběh během

prověřování

• Povolit funkci Auto-Protect
• Prověřování všech souborů
• Prověřování pouze vybraných

přípon
(odebráno ve verzi 14.3 RU1)

• Prověřování vyměnitelných
médií

• Prověřování bezpečnostních
rizik

• Prověřit soubory ve
vzdálených počítačích

• Prověřování souborů při jejich
použití nebo změně

• Prověřování komprimovaných
souborů

Prověřování e-mailu • Funkce Auto-Protect pro
aplikaci Microsoft Outlook

• Funkce Auto-Protect pro
internetovou poštu (odebrána
ve verzi 14.2 RU1)

• Funkce Auto-Protect pro
Lotus Notes (odebrána ve
verzi 14.2 RU1)

Ne Ne
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Nastavení zásady Windows Mac Linux

Cíle prověřování • Další umístění
• Paměť
• Vybrané složky
• Vybrané přípony
• Umístění přenesení úložiště
• Soubory uvnitř

komprimovaných souborů
• Bezpečnostní rizika

• Všechny nebo vybrané složky
• Pevné a vyměnitelné disky
• Soubory uvnitř

komprimovaných souborů

• Všechny soubory
• Všechny nebo vybrané složky
• Vybrané přípony
• Soubory uvnitř

komprimovaných souborů
• Bezpečnostní rizika

Uživatelem definovaná
prověřování

• Aktivní prověřování
• Úplné prověřování
• Vlastní prověření

individuálních složek, souborů
nebo přípon

• Úplné prověřování
• Vlastní prověřování

individuálních složek nebo
souborů

• Úplné prověřování
• Vlastní prověřování

individuálních složek nebo
souborů

Definování nápravných
akcí při zjištěních

• Vyčištění (týká se pouze
malwaru)

• Karanténa
• Odstranění
• Ponechat (pouze protokol)
Tato akce se týká pouze kategorií
malwaru a bezpečnostních
rizik, které Symantec pravidelně
aktualizuje.

• Opravit infikované soubory
• Neopravitelné soubory ukládat

do karantény

(Verze 14.3 MP1 a starší)
• Vyčištění (týká se pouze

malwaru)
• Karanténa
• Odstranění
• Ponechat (pouze protokol)

Nastavit akce, které
se provedou během
prověřování

• Přerušit prověřování
• Pozastavit prověřování
• Odložení prověřování
• Prověřování pouze pokud je

počítač nečinný

(12.1.4)
• Zastavení prověřování
• Pozastavit prověřování
• Odložení prověřování před

jeho zahájením
• Odložení probíhajícího

prověřování (pouze do verze
12.1.6x)

• Prověřování pouze pokud je
počítač nečinný

Ne

Download Insight Ano Ne Ne
Vyhledávání Insight pro
zjišťování hrozeb

Ano Ne Ne

Bloodhound Ano Ne Ne
SONAR Ano

Prověřování vzdálených počítačů
(verze 14)
Zjišťování podezřelého chování
(verze 14)

Ne Ne

Rychlé spuštění ochrany
před malwarem

Microsoft Windows 8 a novější,
Windows Server 2012 a novější

Ne Ne

Power Eraser Ano (12.1.5) Ne Ne
Povolení nástroje
Endpoint Detection and
Response

Ano (12.1.6) Ne Ne
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Nastavení zásady Windows Mac Linux

Sdílená mezipaměť
služby Insight

Ano
Podpora řešení vShield (verze
12.1.6 nebo starší)

Ne Ne

Nástroj Virtual Image
Exception

Ano Ne Ne

Prevence a ochrana před viry a spywarovými útoky na klientské počítače

Použití aplikace Symantec Endpoint Protection ve virtuálních infrastrukturách

Nastavení brány firewall, prevence narušení a omezení zneužití paměti založená na platformě

Table 197: Nastavení zásad prevence narušení podle platformy

Nastavení zásady Windows Mac (12.1.4)

Výjimky pro signatury prevence
narušení

Ano

Note: Vlastní výjimky nejsou podporovány pro
signatury ochrany prohlížeče.

Ano

Zobrazit nebo skrýt oznámení pro
uživatele

Ano Ano

Povolit nebo zakázat vyloučené
hostitele

Ano Ano

Vlastní signatury IPS Ano Ne
Povolit nebo zakázat prevenci
narušení v síti

Ano Ano

Služba LiveUpdate aktualizuje
obsah IPS

Ano Ano

Server pro správu aktualizuje
obsah IPS

Ano Ne **

Klientský balík zahrnuje IPS Ano Ano
Prevence narušení ze sítě Ano Ano
Prevence narušení prohlížeče Ano

• Režim pouze s protokolováním (12.1.6)
Ne

Vyloučení hostitelé (prevence
narušení v síti)

Ano Ano

** Webový server Apache, který se instaluje s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager, můžete nastavit jako
reverzní proxy server pro obsah aktualizace LiveUpdate. Viz:

Povolení pro klienty systému Mac a Linux stahovat obsah LiveUpdate pomocí webového serveru Apache jako reverzního
proxy serveru

Správa prevence narušení
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Table 198: Nastavení zásad omezení zneužití paměti založené na platformě

Nastavení zásady Windows Mac (12.1.4)

Omezení zneužití paměti
Základní ochrana před
neoprávněným využitím (verze 14
MPx)

Ano (14)
• Doladění falešně pozitivních zjištění (14.0.1)
• Vlastní aplikace (14.1, jen cloud)

Ne

Zlepšení ochrany klientů pro systém Windows proti útokům poškozujícím paměť pomocí zásady omezení zneužití paměti

Nastavení zásad aktualizace LiveUpdate podle platformy

Table 199: Nastavení zásad aktualizace LiveUpdate podle platformy

Nastavení zásady Windows Mac Linux

Používat výchozí server
pro správu

Ano Ne ** Ne **

Používat server
LiveUpdate (vnitřní nebo
vnější)

Ano Ano Ano

Použijte poskytovatele
aktualizací skupiny

Ano Ne Ne

Povolit správu obsahu
třetích stran

Ano Ne Ne

Aktivovat/deaktivovat
definice

Ano Ano Ne

Definice menší velikosti
(12.1.6)

Ano Ne Ne

Spustit inteligentní
program pro aktualizaci a
aktualizovat obsah

• Definice ochrany před viry a
spywarem

• SONAR (12.1.3 a novější)
• Definice IPS (12.1.3 a novější)

Definice ochrany před viry a
spywarem

Definice ochrany před viry a
spywarem

Konfigurace proxy
LiveUpdate

Ano Ano, ale server není
nakonfigurován v zásadách
aktualizace LiveUpdate. Tato
nastavení lze konfigurovat
kliknutím na možnosti Klienti
> Zásady a poté na Nastavení
externí komunikace.

Ano

Nastavení
harmonogramu
LiveUpdate

• Frekvence
• Okno opakování
• Náhodný čas stahování
• Spustit pokud počítač běží na

prázdno
• Možnosti pro přeskočení

LiveUpdate

• Frekvence
• Náhodný čas stahování

• Frekvence
• Okno opakování
• Náhodný čas stahování

Použití standardních
hlaviček HTTPS (verze
12.1.6 a starší)

Ano (ve výchozím nastavení) Ano (ve výchozím nastavení) Ano (ve výchozím nastavení)
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Nastavení zásady Windows Mac Linux

Opravy zabezpečení
klienta

Ano (14) Ne Ne

Obsah řízení aplikací Ano (14.2) Ne Ne

* Webový server Apache, který se instaluje s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager, můžete nastavit jako
reverzní proxy server pro obsah aktualizace LiveUpdate. Viz:

Povolení pro klienty systému Mac a Linux stahovat obsah LiveUpdate pomocí webového serveru Apache jako reverzního
proxy serveru

Výběr typu instalace klienta

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Použití souborů Inteligentního programu k aktualizaci obsahu v klientech Symantec Endpoint Protection

Nastavení zásady přesměrování síťového provozu podle platformy

Zásada integrací je k dispozici od verze 14.0.1 MP1. Zásada Integrací byla ve verzi 14.3 RU1 přejmenována na zásadu
přesměrování síťového provozu.

Nastavení zásady Windows Mac Linux

Metoda využívající
soubor PAC
• Služba místního

proxy serveru (Local
Proxy Service)

Ano Ano
• Podporováno v případě 14.2

RU2 a novější.

Ne

Metoda využívající tunelu
(verze 14.3 RU1)

Ano, pouze 64bitový systém
Windows 10

Ne

Konfigurace přesměrování síťového provozu

Nastavení zásad výjimek na základě platformy

Table 200: Nastavení zásad výjimek na bázi platformy

Nastavení zásady Windows Mac Linux

Výjimky na bázi serveru • Aplikace
• Aplikace ke sledování
• Přípony
• Soubory
• Složky
• Známá rizika
• Důvěryhodné webové domény
• Výjimky ochrany před

změnami
• Výjimky DNS nebo Host File
• Certifikát (14.0.1)

• Výjimky zabezpečení pro
soubory nebo složky

• Složky
• Přípony

Omezení klientů (řídí,
jaká omezení mohou
koncoví uživatelé přidat
na klientský počítač)

Ano Ne Ne
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Správa výjimek pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Rozdíly ve funkci Řízení zařízení na jednotlivých platformách

Řízení aplikace běží pouze na počítačích s Windows.

Table 201: Rozdíly ve funkci Řízení zařízení na jednotlivých platformách

Windows Mac

Řízení zařízení funguje pouze na základě ID třídy (GUID) a ID
zařízení.

Řízení zařízení funguje na úrovni systému souborů. Úlohy na
úrovni svazku (například úlohy, které lze provádět prostřednictvím
příkazového řádku nebo nástroje Disk Utility) nejsou ovlivněny.

Při hledání odpovídajícího ID třídy nebo ID zařízení používá
funkce Řízení zařízení zástupný znak, a to hvězdičku (*).

Funkce Řízení zařízení provádí hledání shod na základě
regulárního výrazu (regexp), a to s omezením na následující
operace:
• . (tečka)
• \ (zpětné lomítko)
• [set], [^Set] (množina)
• * (hvězdička)
• + (plus)

V seznamu hardwarových zařízení jsou ve výchozím nastavení
uvedeny typy mnoha běžných zařízení.

Můžete si zvolit pouze z pěti typů zařízení:
• zařízení s rozhraním Thunderbolt,
• jednotky CD/DVD,
• zařízení s rozhraním USB,
• zařízení s rozhraním FireWire,
• karta SD (Secure Digital).
Seznam hardwarových zařízení se nepoužívá.

Do seznamu hardwarových zařízení můžete přidat další vlastní
zařízení (pomocí ID třídy nebo ID zařízení).

Další vlastní zařízení nelze přidávat.

Zařízení, která mají být blokována (nebo vyloučena z blokování),
jsou určována pouze na základě seznamu hardwarových zařízení.
Seznam zahrnuje tyto výchozí typy běžných zařízení i vlastní
zařízení, která jste si pravděpodobně přidali.

Zařízení, která mají být blokována (nebo vyloučena z blokování),
se vybírají z výše uvedených typů zařízení. Výrobce, model a
sériové číslo se zadávat nemusí, případně je lze definovat pomocí
dotazů s regulárními výrazy (regexp). Pomocí regulárních výrazů
můžete definovat skupiny podobných zařízení, například od
různých výrobců, různých modelů, s různými sériovými čísly apod.

Můžete přidávat více typů zařízení najednou. Je možné přidat vždy pouze jeden typ zařízení.
Akce, které se mají provést, jsou tyto: blokovat nebo vyloučit
z blokování (povolit).

Akce, které se mají provést, jsou tyto: blokovat nebo vyloučit
z blokování (povolit) s oprávněními k připojení.
Podporována jsou následující oprávnění k připojení:
• pouze čtení,
• čtení a zápis,
• čtení a spouštění,
• čtení, zápis a spouštění.

Můžete přizpůsobit oznamování pro klienty v případě řízení
zařízení.

Nemůžete přizpůsobit oznamování pro klienty v případě řízení
zařízení.

Správa řízení zařízení
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Závislosti funkce Symantec Endpoint Protection na klientech systému
Windows
Některé funkce zásad vyžadují k zajištění úplné ochrany klientských počítačů se systémem Windows možnost vzájemné
spolupráce.

WARNING

Společnost Symantec doporučuje vyhledávání Insight nezakazovat.

Table 202: Závislosti funkcí ochrany

Funkce Poznámky ke vzájemné spolupráci

Ochrana stahování Ochrana stahování je součástí funkce Auto-Protect a poskytuje aplikaci Symantec Endpoint
Protection možnost sledovat adresy URL. Možnost sledování adres URL je klíčová pro několik
funkcí zásad.
Pokud aplikaci Symantec Endpoint Protection nainstalujete bez součásti Ochrana stahování,
dojde k omezení funkce Download Insight. Součást Ochrana stahování vyžadují také funkce
Prevence narušení prohlížeče a SONAR.
Také k využití možnosti Automaticky důvěřovat všem souborům staženým z intranetových
stránek je vyžadována součást Download Protection.

Download Insight Funkce Download Insight má následující závislosti:
• Je třeba povolit funkci Auto-Protect

Pokud zakážete funkci Auto-Protect, funkce Download Insight nemůže fungovat, i když je
povolena.

• Vyhledávání Insight musí být povolena.
Společnost Symantec doporučuje možnost vyhledávání Insight povolit. Pokud tuto volbu
zakážete, dojde k úplnému zakázání funkce Download Insight.

Note: Pokud jste základní ochranu stahování nenainstalovali, funkce Download Insight bude na
klientských počítačích fungovat na 1. úrovni. Úrovně nastavené v zásadách nebudou použity.
Uživatel také nebude moci upravit úroveň citlivosti.

I v případě zakázání funkce Download Insight bude možnost Automaticky důvěřovat všem
souborům staženým z intranetových stránek nadále fungovat.
Pokud zakážete funkci Download Insight, zakážete zjišťování na portálu. To znamená, že funkce
Auto-Protect, plánovaná prověřování a prověřování na požádání vyhodnotí všechny soubory
jako soubory nepocházející z portálů a použije úroveň citlivosti, které je stanovena společností
Symantec.
Správa zjištění v rámci funkce Download Insight
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Funkce Poznámky ke vzájemné spolupráci

Vyhledávání Insight (klienti verze
12.1.x) a cloudová ochrana

Funkce Vyhledávání Insight využívá k rozhodování u souborů, které byly staženy
z podporovaného portálu, informace z databáze hodnocení společnosti Symantec (Symantec
Insight) v cloudu.
Od verze 14:
• Funkce Vyhledávání Insight se spustí automaticky jako součást funkce Auto-Protect,

plánovaných prověřování a prověřování na požádání ve standardních klientech a klientech
Embedded nebo VDI. Standardní klienti a klienti Embedded nebo VDI podporují cloudový
obsah.

• V případě jakýchkoli klientů verze 12.1.x můžete povolit nebo zakázat funkci Vyhledávání
Insight v nastaveních prověřování, avšak již nelze konfigurovat konkrétní úroveň citlivosti
pro funkci Vyhledávání Insight. Starší verze funkce Vyhledávání Insight nyní používá úroveň
citlivosti, která je nastavena v zásadách funkce Download Insight.

Způsob, jakým klienti Windows přijímají definice z cloudu
Prověřování serverů cloud a funkce Vyhledávání Insight verze 12.1.x obsahují následující
závislosti funkce:
• Je nutné povolit funkci Vyhledávání Insight. Jinak nemůže prověřování serverů cloud a funkce

Vyhledávání Insight fungovat.
• Je nutné povolit funkci Download Insight, aby soubory mohly být označeny jako soubory

z portálů.
• Pokud je povolena funkce Download Insight, prověřování serverů cloud a funkce Vyhledávání

Insight dále fungují. Používají úroveň citlivosti, která je automaticky nastavena společností
Symantec a která zjišťuje pouze nejškodlivější soubory.

Note: (Pouze klienti verze 12.1.x) Vyhledávání v cloudu se nevztahuje na prověřování po kliknutí
pravým tlačítkem na složky nebo jednotky v klientských počítačích. Vyhledávání v cloudu se však
vztahuje na prověřování po kliknutí pravým tlačítkem na vybrané soubory z portálů.

SONAR Funkce SONAR má následující závislosti:
• Ochrana stahování musí být nainstalována.
• Je třeba povolit funkci Auto-Protect.

Pokud je funkce Auto-Protect zakázána, funkce SONAR ztratí některé z možností zjišťování
rizik a ze strany klienta bude vykazovat poruchu. Funkce SONAR však může i při vypnuté
funkci Auto-Protect zjišťovat hrozby pomocí heuristické analýzy.

• Je nutné povolit funkci Vyhledávání Insight.
Bez vyhledávání Insight bude možné funkci SONAR spustit, ale nebude provádět zjišťování.
V některých vzácných případech může funkce provádět zjištění i bez vyhledávání Insight.
Pokud má aplikace Symantec Endpoint Protection v mezipaměti dříve uložené informace o
důvěryhodnosti konkrétních souborů, funkce SONAR může použít informace z mezipaměti.

Správa funkce SONAR
Prevence narušení prohlížeče Ochrana stahování musí být nainstalována. Funkce Download Insight může být povolena i

zakázána.
Výjimka pro důvěryhodné webové
domény

Výjimka bude použita pouze po instalaci funkce Ochrana stahování.

Vlastní signatury IPS Používá bránu firewall.
Správa vlastních signatur prevence narušení
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Funkce Poznámky ke vzájemné spolupráci

Power Eraser Používá funkci vyhledávání Insight.
Nástroj Power Eraser používá ke kontrole souborů informace o hodnocení. Nástroj Power Eraser
obsahuje výchozí nastavení citlivosti hodnocení, které nelze upravit. Pokud zakážete možnost
Povolit vyhledávání Insight pro zjišťování hrozeb, nástroj Power Eraser nemůže použít
informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight. Bez použití funkce vyhledávání Insight
provádí nástroj Power Eraser méně zjišťování a při zjišťování je větší pravděpodobnost falešných
poplachů.

Note: Nástroj Power Eraser používá vlastní prahové hodnoty hodnocení, které nejsou
konfigurovatelné v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Nástroj Power Eraser
nepoužívá nastavení funkce Download Insight.

Co byste měli znát předtím, než spustíte nástroj Power Eraser z konzole aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager

Omezení zneužití paměti
(Základní ochrana před
neoprávněným využitím ve verzi
14)

Je nutné nainstalovat prevenci narušení. Prevence narušení může být povolena i zakázána.

Výběr funkcí zabezpečení, které mají být nainstalovány do klienta

Jaké nástroje jsou součástí aplikace Symantec Endpoint Protection?
V tomto článku jsou popsány nástroje dodávané s aplikací Symantec Endpoint Protection a jejich využití.

Nástroje, které se nacházejí v instalačním souboru služby FileConnect

Nástroje instalované pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Nástroje, které se nacházejí v instalačním souboru

Ve složce /Tools v instalačním souboru aplikace Symantec Endpoint Protection, který lze stáhnout ze stránky Správa
stahování společnosti Broadcom, se nacházejí následující nástroje a dokumentace.

• ApacheReverseProxy (verze 12.1.4 nebo novější)
• CentralQ (12.1.6 a starší)
• CleanWipe
• ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
• Funkce klamavého chování (14.0.1)
• DeviceInfo (14), DevViewer
• Integration (WebServicesDocumentation)
• ITAnalytics
• JAWS
• LiveUpdate Administrator (12.1.4 a starší)
• No Support > MoveClient
• No Support > Qextract
• No Support > SEPprep (verze 12.1.6 nebo starší)
• )OfflineImageScanner (verze 12.1.6 nebo starší)
• Průvodce procesem zavedení
• SylinkDrop
• SymDiag (SymHelp)
• Virtualizace
• WebServicesDocumentation (Integration)
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Příručky ke všem verzím aplikace Symantec Endpoint Protection

ApacheReverseProxy (verze 12.1.4 nebo novější)

Tento nástroj nastaví v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager webový server Apache, ze kterého si mohou
klienti pro systém Mac a Linux stahovat obsah aktualizace LiveUpdate. Kdykoli je vydán nový obsah, webový server
Apache pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager stáhne obsah aktualizace LiveUpdate pro klienty pro
systém Mac a Linux a uloží jej místně.

Tento nástroj je vhodný pro sítě s menším počtem klientů.

CentralQ (12.1.6 a starší)

Aplikace Symantec Endpoint Protection může automaticky předávat balíčky, které obsahují infikované soubory a
související vedlejší účinky, z místní karantény do centrální karantény. Díky centrální karanténě snáze získáte podrobnější
informace. Tento nástroj vám umožní získat vzorek z infikovaného počítače, aniž byste k němu museli mít přímý přístup.

Karanténní server v prostředí aplikace Symantec Endpoint Protection použijte v následujících případech:

• Získání vzorků hrozeb z klientů aplikace Symantec Endpoint Protection
• Automatické odeslání vzorků do střediska Security Response
• Stažení rychle vydávaných definic, jež se vztahují na podezřelé hrozby, které byly odeslány pouze na karanténní

server. Tyto definice nejsou zavedeny v klientech aplikace Symantec Endpoint Protection, ze kterých hrozba pochází.
Rychle vydávané definice virů

Další informace viz: Best Practices for using Quarantine Server in a Symantec Endpoint Protection environment (Nejlepší
postupy při používání karanténního serveru v prostředí aplikace Symantec Endpoint Protection)

CleanWipe

Nástroj CleanWipe odinstaluje aplikaci Symantec Endpoint Protection. Tento nástroj použijte pouze v krajním případě,
pokud se nezdaří odinstalace jinými způsoby, například pomocí ovládacích panelů systému Windows.

Odinstalace aplikace Symantec Endpoint Protection

Nástroj se rovněž nachází v následujícím umístění (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools

ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)

Nástroj ContentDistributionMonitor usnadňuje správu a sledování několika poskytovatelů aktualizací skupiny v síti.
Graficky znázorňuje stav poskytovatelů aktualizací skupiny a stav distribuce obsahu.

Ve verzi 12.1.6 a ve starších verzích se nástroj ContentDistributionMonitor nazýval SEPMMonitor. Ve verzi
12.1.5 a ve starších verzích byl nástroj ContentDistributionMonitor ve složce NoSupport.

Viz: Nástroj Symantec Endpoint Protection Content Distribution Monitor

Funkce klamavého chování (14.0.1)

Funkce Deception slouží k detekci škodlivé aktivity v koncovém bodě pomocí „klamavých položek“. Základním
předpokladem tohoto přístupu je, že útočník již narušil primární obranu sítě a provádí průzkum prostředí. Útočník
vyhledává důležité prostředky, například řadič domény nebo přihlašovací údaje k databázi.

DeviceInfo (14), DevViewer

Nástroje DeviceInfo (pro systém Mac; od verze 14) a DevViewer (pro systém Windows) umožňují získat informace o
výrobci, modelu nebo sériovém čísle určitého zařízení. Tyto informace se zadávají do seznamu Hardwarová zařízení.
Následně můžete ID zařízení přidat do zásady řízení zařízení a povolit nebo blokovat zařízení v klientských počítačích.

Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení

Blokování nebo povolení zařízení v  aplikaci Endpoint Protection
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Integration (WebServicesDocumentation)

Ve verzi 14 byla složka Integration přejmenována na WebServicesDocumentation.

Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení

ITAnalytics

Software IT Analytics rozšiřuje vestavěné zprávy, které aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí umožněním
vytvoření vlastních zpráv a vlastních dotazů. Umožňuje vícerozměrnou analýzu dat z databáze či databází aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager a jejich grafickou prezentaci. Díky této funkci můžete samostatně analyzovat
data, aniž byste potřebovali podrobné znalosti databází nebo nástrojů pro zpracování hlášení třetích stran.

JAWS

Čtečka obrazovky JAWS a příslušná sada skriptů usnadňují čtení nabídek a dialogů aplikace Symantec Endpoint
Protection. Technologie usnadnění JAWS zajišťuje soulad se standardem Section 508.

LiveUpdate Administrator (12.1.4 a starší)

Správce aktualizace Symantec LiveUpdate je samostatná webová aplikace, která funguje nezávisle na aplikaci Symantec
Endpoint Protection. Správce aktualizace LiveUpdate kopíruje obsah z veřejných serverů služby LiveUpdate a poté jej
interně poskytuje produktům společnosti Symantec prostřednictvím integrovaného webového serveru.

Správce aktualizace LiveUpdate je volitelná součást aplikace Symantec Endpoint Protection, která není nezbytně
nutná k aktualizaci klientů aplikace Symantec Endpoint Protection. Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager nepoužívá správce aktualizace LiveUpdate, ale stahuje aplikace pomocí technologie LiveUpdate
přímo z veřejných serverů služby LiveUpdate společnosti Symantec.

Správce aktualizace LiveUpdate je vhodné použít v určitých případech. Můžete jej použít například ke stažení obsahu do
velkého počtu klientů pro jiný systém než systém Windows nebo ke stažení obsahu do klientů, pokud aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager nemůže obsah stáhnout. Můžete proto nainstalovat server správce aktualizace LiveUpdate
a následně nastavit aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager tak, aby z něj stahovala obsah.

Kdy použít správce aktualizací LiveUpdate

Chcete-li stáhnout LiveUpdate správce a dokumentaci, přejděte na: Stažení správce aplikací LiveUpdate (LUA)

Poznámky k verzi správce aktualizací LiveUpdate 2.3.x

No Support > MoveClient

Skript MoveClient v jazyce Visual Basic slouží k přesouvání klientů z jedné skupiny aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager do jiné skupiny na základě jména hostitele klienta, uživatelského jména, adresy IP nebo operačního
systému. Umožňuje také přepínání klienta mezi uživatelským a počítačovým režimem.

Přepínání klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem

No Support > Qextract

Nástroj Qextract extrahuje a obnovuje soubory z místní karantény klienta. Tento nástroj může být užitečný, pokud je
v klientovi přesunut do karantény soubor, který představuje planý poplach.

No Support > SEPprep (verze 12.1.6 nebo starší)

SEPprep je nepodporovaný nástroj, který automaticky odinstaluje konkurenční antivirové produkty. Pokud chcete migrovat
z produktu Norton na aplikaci Symantec Endpoint Protection, nástroj SEPprep odinstaluje také produkty Symantec Norton
™.

Nástroj SEPprep můžete vložit do skriptu, který odinstaluje konkurenční produkty a následně automaticky spustí instalační
program aplikace Symantec Endpoint Protection v bezobslužném režimu.
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Místo nástroje SEPprep použijte k odinstalování konkurenčních produktů Průvodce zavedením klienta. V průvodci na
kartě Nastavení instalace klienta klikněte na možnost Automaticky odinstalovat stávající bezpečnostní software
třetích stran.

Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Odinstalace bezpečnostního softwaru třetích stran pomocí nástroje SEPprep

Seznam produktů, které lze odinstalovat pomocí Průvodce zavedením klienta, naleznete v následujícím článku:

Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 12.1

Nástroj SEPprep neodinstaluje žádné produkty společnosti Symantec. Od verze 14 je však součástí Průvodce zavedením
klienta nástroj CleanWipe, pomocí něhož lze odinstalovat produkty společnosti Symantec, včetně klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection.

)OfflineImageScanner (verze 12.1.6 nebo starší)

Tento soubor prověřuje virtuální disky VMware (soubory VMDK) a zjišťuje v nich hrozby.

Nástroj Symantec Offline Image Scanner

Průvodce procesem zavedení

Průvodce procesem zavedení se používá k zavedení instalačního balíčku klienta Symantec Endpoint Protection do
cílových počítačů. Průvodce procesem zavedení je stejný jako Průvodce zavedením klienta aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager. Obvykle se používá při instalaci do menších skupin počítačů nebo vzdálených počítačů.

Další informace viz: Overview of the Push Deployment Wizard in Symantec Endpoint Protection (Přehled průvodce
procesem zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection)

SEPIntegrationComponent (12.1.5 a starší)

Nástroj Symantec Endpoint Integration Component (SEPIC) propojí aplikaci Symantec Endpoint Protection s dalšími
řešeními Symantec Management Platform pomocí jednoduché webové konzoly Symantec Management Console. Nástroj
SEPIC se používá pro inventarizaci počítačů, aktualizaci oprav, doručování softwaru a zavádění nových počítačů. Můžete
také zálohovat a obnovovat své systémy a data, spravovat agenty DLP a spravovat klienty aplikace Symantec Endpoint
Protection.

SylinkDrop

Soubor Sylink.xml obsahuje nastavení komunikace mezi klientem Windows nebo klientem Mac a aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager. Pokud se přeruší komunikace mezi klienty a aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager, pomocí nástroje SylinkDrop můžete v klientském počítači automaticky nahradit stávající soubor Sylink.xml
novým souborem Sylink.xml.

Nahrazením souboru Sylink.xml lze provádět následující úlohy:

• Převést nespravovaného klienta na spravovaného.
• Přesunovat nebo přenášet klienty na novou doménu nebo server pro správu
• Obnovovat poruchy komunikace s klientem, které nelze napravit na serveru pro správu.
• Přesunout klienta z jednoho serveru na jiný server, který není partnerem pro replikaci
• Přesunout klienta z jedné domény do jiné

Tento nástroj můžete také použít jen pro klienty Windows; nástroj se nachází v následujícím umístění (64bitová verze): C:
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Obnovení nastavení komunikace klienta pomocí nástroje SylinkDrop

SymDiag (SymHelp)

Ve verzi 14 byl nástroj SymHelp přejmenován na Symantec Diagnostic (SymDiag).
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Diagnostický nástroj SymDiag zjišťuje běžné potíže s různými produkty, shromažďuje data pro řešení potíží za pomoci
podpory a nabízí odkazy na další zdroje pro řešení potíží svépomocí a zdroje podpory. Nástroj SymDiag rovněž poskytuje
informace o stavu licence a údržby u některých produktů společnosti Symantec a umožňuje také analýzu hrozeb, při které
se vyhledává potenciální malware.

Virtualizace

Nástroje pro virtualizaci zvyšují výkon prověřování u klientů nainstalovaných v prostředí VDI.

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 a starší)
Virtuální bezpečnostní zařízení Symantec obsahuje sdílenou mezipaměť služby Insight s podporou prostředí vShield
pro infrastruktury VMware vShield.
Jaký je postup při instalaci bezpečnostního virtuálního zařízení?
Postup instalace bezpečnostního virtuálního zařízení aplikace Symantec Endpoint Protection

• SharedInsightCache
Sdílená mezipaměť služby Insight zvyšuje výkon prověřování ve virtuálním prostředím tím, že neprověřuje soubory,
které klient aplikace Symantec Endpoint Protection označil jako bezpečné. Jakmile klient prověří soubor na hrozby a
označí ho jako bezpečný, odešle informace o souboru do sdílené mezipaměti služby Insight.
Když se poté jiný klient pokusí prověřovat stejný soubor, může do sdílené mezipaměti služby Insight odeslat dotaz, zda
je soubor bezpečný. Pokud je soubor bezpečný, klient tento soubor nebude prověřovat. Pokud soubor bezpečný není,
klient ho prověří na přítomnost virů a odešle výsledky do sdílené mezipaměti služby Insight.
Sdílená mezipaměť služby Insight funguje jako webová služba nezávislá na klientovi. V aplikaci Symantec Endpoint
Protection je však nutné určit umístění sdílené mezipaměti služby Insight tak, aby s ní klienti mohli komunikovat.
Nástroj pro sdílení mezipaměti Insight komunikuje s klienty pomocí protokolů HTTP nebo HTTPS. Spojení s klientem
prostřednictvím protokolu HTTP je zachováno až do té doby, než je prověřování dokončeno.
Instalace a konfigurace sdílené mezipaměti služby Insight aplikace SEP

• Nástroj Virtual Image Exception
Chcete-li zvýšit výkon a zabezpečení v prostředí VDI, obvykle se postupuje tak, že se pomocí základních bitových
kopií vytvářejí relace podle potřeby. Nástroj Výjimka virtuální bitové kopie společnosti Symantec umožňuje klientům
aplikace Symantec Endpoint Protection vynechat prověřování souborů základních bitových kopií na přítomnost hrozeb,
což zkracuje dobu načítání zdroje na V/V disku. Také zlepšuje výkon procesoru při prověřování v prostředí VDI.
Informace o nástroji Symantec Virtual Image Exception

WebServicesDocumentation (Integration)

Ve verzi 12.1.6 nebo starší se tento nástroj nachází ve složce \Tools\Integration.

Aplikace Symantec Endpoint Protection zahrnuje sadu veřejných rozhraní API ve formě webových služeb, které zajišťují
podporu aplikací pro vzdálené sledování a správu (RMM). Webové služby poskytují funkce klienta a serveru pro správu.
U všech volání webových služeb aplikace Symantec Endpoint Protection probíhá ověření pomocí protokolu OAuth a
je povolen přístup pouze ověřeným správcům aplikace Symantec Endpoint Protection. Vývojáři prostřednictvím těchto
rozhraní API integrují vlastní řešení zabezpečení sítě se serverem pro správu a klientem aplikace Symantec Endpoint
Protection .

Poskytuje podporu pro vzdálenou správu a vzdálené sledování. Vzdálená správa je poskytována prostřednictvím
veřejných rozhraní API formou webových služeb, které umožňují integraci řešení třetí strany nebo vlastní konzoly
se základními funkcemi klienta a serveru pro správu. Vzdálené sledování je poskytováno prostřednictvím veřejně
podporovaných klíčů registru a protokolování událostí systému Windows.

Pomocí webových služeb pro vzdálenou správu lze provádět následující úlohy:

• Zprávy o stavu licence a obsahu na serveru pro správu voláním webových služeb (nad rámec zprávy o stavu licence
do protokolu událostí systému Windows).

• Vydávání příkazů klientovi, například Aktualizovat, Aktualizovat a prověřit a Restartovat.
• Správa zásad platných pro klienta. Zásady je možné importovat z jiného serveru pro správu a lze je přiřadit skupinám

a umístěním na jiném serveru pro správu.
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Nástroje instalované pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jsou ve výchozím umístění: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools instalovány níže uvedené nástroje.

• CleanWipe
• CollectLog
• Database Validator
• SetSQLServerTLSEncryption
• SylinkDrop
• Odkaz na rozhraní API aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

CollectLog

Nástroj CollectLog.cmd uloží protokoly aplikace Symantec Endpoint Protection Manager do komprimovaného souboru
ZIP. Při řešení potíže pak můžete tento soubor ZIP poslat podpoře Symantec nebo jinému správci.

Nástroj se nachází v následujícím umístění (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools

Database Validator

Nástroj dbvalidator.bat usnadňuje podpoře diagnostiku problémů s databází používanou aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager.

Nástroj se nachází v následujícím umístění (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools

SetSQLServerTLSEncryption (14)

Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager komunikuje se serverem Microsoft SQL Server
prostřednictvím zašifrovaného kanálu. Tento nástroj umožňuje zakázat nebo povolit šifrování TLS komunikace mezi
serverem pro správu a serverem Microsoft SQL Server. Od verze 14 jej lze použít s instalacemi serveru pro správu, které
jsou nakonfigurovány pro použití databáze Microsoft SQL Server.

Nástroj se instaluje spolu s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager a nachází se v následujícím umístění
(64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Symantec Endpoint Protection Manager API reference (14)

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje sadu rozhraní REST API, která se připojují k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager a provádí zde operace ze zařízení Endpoint Detection and Response (EDR).
Rozhraní API se používají, když nemáte přístup k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Dokumentace se
nachází na těchto místech:

• Na serveru aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na následující adrese, kde SEPM-IP je IP adresa serveru
Symantec Endpoint Protection Manager:
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
IP adresa zahrnuje protokoly IPv4 i IPv6. Adresu protokolu IPv6 je třeba zadat v hranatých závorkách: hhttp://
[SEPMServer]:číslo portu

• Příručky ke všem verzím aplikace Symantec Endpoint Protection

Příkazy pro službu smc klienta se systémem Windows v aplikacích
Symantec Endpoint Protection a Symantec Endpoint Security
Spuštění klienta Windows můžete provést pomocí příkazu smc (nebo smc.exe). Příkaz smc můžete použít ve skriptu,
který spouští klienta dálkově. Například můžete chtít zastavit klienta pro instalaci aplikace na více různých klientů. Skript
potom můžete použít k zastavení a restartování všech klientů najednou.
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Klientský servis musí být spuštěný, abyste mohli použít parametry příkazových řádků, s výjimkou parametru smc -
start. U parametrů příkazů nejsou rozlišována malá a velká písmena. U některých parametrů potřebujete heslo. Klient
nepodporuje cesty UNC.

Spuštění příkazů systému Windows pomocí příkazového řádku smc:

1. Na klientském počítači klikněte na Start > Spustit, a potom zadejte cmd.
2. V okně příkazového řádku proveďte jednu z následujících úloh:

– Pokud parametr nepotřebuje heslo, napište:
smc -parametr
Kde parametr je parametr.

– Pokud parametr potřebuje heslo, napište:
• smc -p heslo -parametr
Například: smc -p heslo -exportconfig c:\profile.xml

NOTE
Instalační cestu pro službu smc je nutné zadat ještě příkazem. Například v 64bitovém systému Windows,
ve kterém je nainstalována aplikace Symantec Endpoint Protection ve výchozím umístění, napište:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe

Table 203: Parametry pro smc

Parametr Popis Platnost

smc -start * Spustí klientský servis
Možné návratové hodnoty 0, -1

Všechny podporované
verze

smc -stop *† Zastaví klientský servis a vyloučí ho z paměti.
Pokud je tento příkaz chráněn heslem, bude klient zakázán do jedné
minuty poté, co koncový uživatel zadá správné heslo.
Možné návratové hodnoty 0, -1

Všechny podporované
verze

smc -checkinstallation Ověří instalaci služby klienta smc.
Možné návratové hodnoty 0, -3

Všechny podporované
verze

smc -checkrunning Ověří, zda je služba klienta smc spuštěna.
Návratové hodnoty: 0, -4

Všechny podporované
verze

smc -cloudmanaged
path\to
\Symantec_Agent_Setup.exe

Přesune cloudem spravované zařízení do jiné cloudové domény nebo na
jiného vlastníka.
Přesune klientský počítač ze správy Symantec Endpoint Protection
Manager do správy cloudových konzolí.
Vyžaduje instalační soubor Symantec_Agent_Setup.exe pro
cílovou cloudovou doménu nebo vlastníka. Tento soubor stáhnete
z cloudové konzole.
Změna klienta nebo domény zařízení pomocí smc

Od verze 14.2 RU1

smc -enable -ntp
smc -disable -ntp †

Povolí/zakáže bránu firewall aplikace Symantec Endpoint Protection
a systém prevence narušení.

Všechny podporované
verze
Požadavek hesla pro
položku -disable od
verze 14.2 RU1

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Povolí/zakáže systém omezení zneužití paměti Symantec Endpoint
Protection.

Od verze 14 MP1
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Parametr Popis Platnost

Verze 14: smc -enable -
gem *
Verze 14: smc -disable -
gem *

Povolí/zakáže systém základního omezení zneužití paměti aplikace
Symantec Endpoint Protection.
Tato funkce se v následujících verzích nazývá Omezení zneužití paměti.

Pouze verze 14

smc -dismissgui Zavře klientské uživatelské rozhraní.
Klient stále běží a chrání klientský počítač.
Návratová hodnota: 0

Všechny podporované
verze

smc -exportconfig *† Exportuje konfigurační soubor klienta do souboru .xml. Konfigurační
soubor obsahuje následující nastavení serveru pro správu:
• Pojistky
• Skupiny
• Nastavení zabezpečení
• Nastavení uživatelského rozhraní
Je nutné určit cestu a název souboru. Můžete například zadat následující
příkaz:
smc -exportconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml
Možné návratové hodnoty 0, -1, -5, -6

Všechny podporované
verze

smc -exportlog Exportuje obsah protokolu do souboru .txt.
Pokud chcete exportovat protokol jednoho typu, použijte následující
syntaxi příkazu:
smc -exportlog log_type 0 -1 output_file
Kde:
log_type představuje:
• 0 – systémový protokol
• 1 – protokol zabezpečení
• 2 – protokol provozu
• 3 – protokol paketů
• 4 – protokol řízení

Můžete například zadat následující syntaxi:
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
Kde 0 je začátek souboru a -1 je konec souboru.
Export je možný pouze u položek Protokol řízení, Protokol paketů,
Systémový protokol a Protokol provozu.

Název output_file představuje cestu a název exportovaného souboru.
Možné návratové hodnoty 0, -2, -5

Všechny podporované
verze

smc -exportadvrule *† Exportuje pravidla brány firewall klienta do souboru .xml. Exportovaná
pravidla je možné importovat pouze na nespravovaného klienta nebo
spravovaného klienta v režimu řízení klienta nebo kombinovaném režimu.
V režimu serverového řízení spravovaný klient tato pravidla ignoruje.
Je nutné určit cestu a název souboru. Můžete například zadat následující
příkaz:
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
Možné návratové hodnoty 0, -1, -5, -6
Při importu konfiguračních souborů a pravidel brány firewall platí
následující pravidlo:
• Konfigurační soubory ani soubory pravidel brány firewall nelze

importovat přímo z připojené síťové jednotky.

Všechny podporované
verze
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Parametr Popis Platnost

smc -importadvrule *† Importuje pravidla brány firewall do klienta. Pravidla, která importujete,
přepíší jakákoli stávající pravidla. Máte tyto možnosti importu:
• Pravidla ve formátu .xml, která jste exportovali pomocí smc -

exportadvrule.
• Pravidla ve formátu .sar, která jste exportovali pomocí uživatelského

rozhraní klienta.
Pravidla brány firewall můžete importovat pouze v případě, že klient je
nespravovaný nebo že spravovaný klient je v režimu řízení klienta nebo
ve smíšeném režimu. V režimu serverového řízení spravovaný klient tato
pravidla ignoruje.
K importu pravidel brány firewall slouží soubor .xml nebo .sar. Můžete
například zadat následující příkaz:
smc -importadvrule C:\myrules.xml
Import těchto pravidel je zaznamenán v systémovém protokolu.
Možné návratové hodnoty 0, -1, -5, -6
Chcete-li, aby byla pravidla místo přepsání připojena, použijte možnost
Importovat pravidlo v uživatelském prostředí klienta.
Zabránění a povolení uživatelům měnit uživatelské rozhraní klienta
Export a import pravidel brány firewall v klientovi

Všechny podporované
verze

smc -importconfig *† Nahradí obsah současného konfiguračního souboru klienta
importovaným konfiguračním souborem. Před importem obsahu
konfiguračního souboru musí být klient spuštěn.
Je nutné určit cestu a název souboru. Můžete například zadat následující
příkaz:
smc -importconfig C:\My Documents
\MyCompanyprofile.xml.
Návratové hodnoty 0, 3, -1, -5, -6

Všechny podporované
verze

smc -importsylink path
\to\sylink.xml †

Importuje komunikační soubor klienta (sylink.xml).
Ekvivalent k -sepmmanaged.

Všechny podporované
verze

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Povolí nebo zakáže přesměrování přenosů služby WSS. Od verze 14.0.1 MP1

smc -p password † Používá se spolu s příkazem vyžadujícím heslo. Proměnná heslo je
požadované heslo. Například:
smc -p heslo -importconfig

Všechny podporované
verze

smc -report Vytvoří soubor výpisu (.dmp), ve kterém jsou uvedeny chyby a logické
chyby, ke kterým došlo v klientovi. Tento soubor se automaticky odesílá
technické podpoře společnosti Symantec. O pomoc s diagnostikou této
chyby se obraťte na technickou podporu.
Soubor výpisu naleznete v následujícím umístění:
SEP_Install\Data\LocalDumps
Kde SEP_Install je instalační složka. Ve výchozím nastavení se jedná o
cestu C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\verze.

Od verze 14

smc -runhi Spustí test integrity hostitele.
Návratová hodnota: 0

Všechny podporované
verze

smc -sepmmanaged Vrátí správu klienta z cloudové konzoly zpět do Symantec Endpoint
Protection Manager, která ji dříve spravovala.

Od verze 14.2 RU1

smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

Aktualizuje správu klienta na Symantec Endpoint Protection Manager, jak
je uvedeno v souboru SyLink.xml.
Ekvivalent k -importsylink.

Od verze 14.2 RU1
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smc -showgui Zobrazí uživatelské rozhraní klienta.
Návratová hodnota: 0

Všechny podporované
verze

smc -updateconfig Spustí komunikaci mezi klientem a serverem a zajistí, že je konfigurace
klientského souboru aktuální.
Pokud je konfigurace souboru zastaralá, updateconfig stáhne
nejaktuálnější konfigurační soubor a nahradí stávající konfigurační
soubor, což je serdef.dat.
Návratová hodnota: 0

Všechny podporované
verze

smc -image Zruší registraci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection a ponechá
ho bez registrace.
Rozdílem oproti běžnému zrušení registrace je odebrání hardwarového
klíče a trvalých informací o hardwarovém klíči.

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -
customer-id <id> -
domain-id <id> -
customer-secret-
key <cc token> -
server-address <úplná
spouštěcí adresa URL>

Zaregistruje zařízení a použije stávající možnosti serveru proxy ze
zařízení.
Všechny parametry registrace jsou povinné.

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
mode <režim>

Používá se spolu s parametry registrace, aby klientovi umožnil registraci
pomocí požadované konfigurace serveru proxy. Lze také použít k opravě
chybných možností serveru proxy.
Možné režimy jsou následující: systém, ruční, žádný.
Zadání adresy serveru proxy způsobí automatické přepnutí do režimu
ruční. Pokud zadáte ruční, ale nezadáte hostitele serveru proxy, bude
tento režim ignorován.
Není podporováno u klientů spravovaných aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager.
Kombinace nastavení serveru proxy

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
address <hostitel nebo
adresa IP>

Umožňuje ručně zadat hostitele nebo adresu serveru proxy.
Vyžadováno, pokud je režim serveru proxy nastaven na ruční.

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
port <číslo portu>

Umožňuje ruční zadání portu serveru proxy.
Stejný port bude použit pro připojení přes protokol HTTP i HTTPS.
Pokud nejsou zadány žádné porty, budou porty automaticky nastaveny
na 80 pro HTTP a 443 pro HTTPS.

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
port-http <číslo
portu>

Umožňuje ruční zadání portu serveru proxy pro připojení přes protokol
HTTP.
Přepíše výchozí port HTTP nebo port určený příkazem smc -
configure -proxy-port.

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
port-https <číslo
portu>

Umožňuje ruční zadání portu serveru proxy pro připojení přes protokol
HTTPS.
Přepíše výchozí port HTTPS nebo port určený příkazem smc -
configure -proxy-port.

Od verze 14.3 RU1

smc -configure -proxy-
auth-mode basic

Možné režimy ověřování jsou následující: základní, ntlm.
Výchozím režimem ověřování je základní.

Od verze 14.3 RU1

smc.exe -configure
-proxy-user-name
<název>

Umožňuje ruční zadání uživatele serveru proxy.
V případě ntlm je nutné zadat doménu/uživatele.

Od verze 14.3 RU1
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smc -configure -proxy-
password <prosté
heslo>

Umožňuje ruční zadání hesla serveru proxy.
Maximální délka je 255 znaků bez hodnoty null. Heslo rozlišuje velká a
malá písmena.

Od verze 14.3 RU1

smc -reset-state -
configure -customer-
id <epmp id> -domain-
id <epmp id> -server-
address <spouštěcí
adresa URL>

Zruší registraci klienta a pak ho znovu zaregistruje jako nové zařízení.
Je nutné zadat všechny požadované možnosti registrace -configure.

Od verze 14.3 RU1

smc -tags "<csv
alphanumerické
řetězce>"

Umožňuje ručně zadat značky registrace.
Maximální délka je 1024 znaků bez hodnoty null.
Je nutné zadat spolu s parametry registrace.

Od verze 14.3 RU1

* Parametry, které mohou použít pouze členové skupiny Správci, jsou-li splněny následující podmínky:

• Klient je spuštěn v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 a uživatelé jsou členy skupiny Administrators
systému Windows.
Pokud klient spustí systém Windows Vista a řízení účtu je zapnuto, stane se uživatel automaticky členem skupiny
Administrators i Users.

† Parametry, které potřebují heslo. Heslem chráníte klienta v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 204: Kombinace nastavení serveru proxy zadané do příkazového řádku

Kombinace nastavení serveru proxy Akce

proxy-režim
proxy-

uživatelské-
jméno

proxy-heslo proxy-
adresa proxy-port

systém ne ne ne ne Použít server proxy systému
systém ano ne ne ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(chybí heslo)
systém ne ano ne ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(chybí uživatel)
systém ne ne ano ne Použít server proxy systému

(ignorovat server)
systém ano ano ne ne Použít server proxy systému s ověřením
systém ano ano ano ne Použít server proxy systému s ověřením

(ignorovat server)
systém ano ano ano ano Použít server proxy systému s ověřením

(ignorovat server a porty)
ruční ne ne ne ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
ruční ano ne ne ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
ruční ne ano ne ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
ruční ne ne ano ne Platný „ruční“ (vlastní) server proxy s

výchozími porty
ruční ano ano ne ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
ruční ano ano ano ne Platný „ruční“ (vlastní) server proxy s

výchozími porty
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Kombinace nastavení serveru proxy Akce

proxy-režim
proxy-

uživatelské-
jméno

proxy-heslo proxy-
adresa proxy-port

ruční ano ano ano ano Platný „ruční“ (vlastní) server proxy
ruční ano ne ano ano nebo ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(bez hesla)
ruční ne ano ano ano nebo ne ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

(žádný uživatel)
žádná ne ne ne ne Platný „žádný“ server proxy
žádná ano ne ne ne Platný „žádný“ server proxy
žádná ne ano ne ne Platný „žádný“ server proxy
žádná ne ne ano ne Platný „žádný“ server proxy
žádná ano ano ne ne Platný „žádný“ server proxy
žádná ano ano ano ne Platný „žádný“ server proxy
žádná ano ano ano ano Platný „žádný“ server proxy
ne ne ne ne ne Žádná nastavení serveru proxy
ne ano ne ne ne Žádná nastavení serveru proxy

(ignorovat uživatele)
ne ne ano ne ne Žádná nastavení serveru proxy

(ignorovat heslo)
ne ne ne ano ne Platný „ruční“ (vlastní) server proxy s

výchozími porty
ne ano ano ne ne Žádná nastavení serveru proxy

(ignorovat možnosti navíc)
ne ano ano ano ne Platný „ruční“ (vlastní) server proxy s

výchozími porty
ne ano ano ano ano Platný „ruční“ (vlastní) server proxy

Kódy chyb příkazu

smc.exe kódy chyb příkazu
kódy chyb příkazu obsahuje seznam kódů chyb, které příkaz smc.exe vrací v případě chybějících nebo špatně zadaných
vyžadovaných parametrů.

Table 205: smc.exe kódy chyb příkazu

Kód
chyby Popis

0 Příkaz byl úspěšně proveden.
-1 Uživatel není členem skupiny Administrators nebo skupiny Power Users systému Windows. V případě, že je na klientském

počítači spuštěn systém Windows Vista, není uživatel členem skupiny Administrators systému Windows.
-2 Neplatný parametr.

Nejspíše jste nesprávně zadali parametr, nebo jste za parametr přidali nesprávný přepínač.
-3 Není nainstalována služba smc klienta.
-4 Není spuštěna služba smc klienta.
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Kód
chyby Popis

-5 Neplatný vstupní soubor.
Například při použití parametrů importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv, exportadvrule a
exportlog je nutné zadat platnou cestu a název souboru.

-6 Vstupní soubor neexistuje.
Například při použití parametrů importconfig, updateconfig a importadvrule je nutné zadat platnou cestu a název
souboru konfigurace (.xml) nebo souboru pravidel brány firewall (.sar).

Příkazy systému Windows pro službu klienta aplikace Endpoint Protection

Instalace klientského softwaru pro systém Windows pomocí nástrojů
jiných výrobců
Klienty je možné instalovat i prostřednictvím nástrojů jiných výrobců, nejen pomocí nástrojů nainstalovaných spolu se
serverem pro správu. Využití rozšířených možností instalace klientského softwaru Symantec je výhodné zejména u
rozsáhlých sítí.

Klienty lze nainstalovat pomocí různých produktů jiných výrobců. Patří k nim například Microsoft Active Directory, Tivoli,
Microsoft Systems Management Server (SMS) a Novell ZENworks. Aplikace Symantec Endpoint Protection podporuje
produkty Novell ZENworks, Microsoft Active Directory a Microsoft SMS.

Aplikaci Symantec Endpoint Protection lze rovněž zavést v prostředí spravovaném pomocí produktu Symantec Software
Management Solution powered by Altiris. K zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection ze sady Software
Management Solution můžete použít některou z následujících zásad:

• zásada řízeného dodání softwaru,
• zásada rychlého dodání.

Další informace naleznete v nápovědě k produktu Software Management Solution nebo na následující stránce:

Úvodní stránka produktu Symantec Software Management Solution

Table 206: Nástroje jiných výrobců k instalaci klienta

Nástroj Popis

Nástroje příkazového řádku
instalační služby systému
Windows

Instalační balíčky klientského softwaru aplikace Symantec jsou soubory instalační služby systému
Windows (MSI), které lze konfigurovat pomocí standardních možností instalační služby systému
Windows. K instalaci klientů v síti můžete použít nástroje pro správu prostředí, které podporují
zavádění pomocí souborů MSI, například Active Directory nebo Tivoli. Můžete nakonfigurovat způsob,
jakým bude Středisko zabezpečení systému Windows komunikovat s nespravovaným klientem.
Informace o vlastnostech a funkcích při instalaci klienta
O konfiguraci řetězců příkazů služby MSI
Informace o konfigurování souboru Setaid.ini
Funkce klienta v příkazovém řádku aplikace Symantec Endpoint Protection
Vlastnosti instalace klienta v příkazovém řádku aplikace Symantec Endpoint Protection
Parametry služby Windows Installer
Příklady příkazového řádku pro instalaci klienta se systémem Windows
Vlastnosti Střediska zabezpečení systému Windows

Microsoft SMS 2003 Klienta je možné instalovat pomocí aplikace Microsoft Systems Management Server.
Instalace klientů Windows se softwarem Microsoft SCCM/SMS
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Nástroj Popis

Windows Active Directory Pokud jsou klientské počítače členy domény služby Active Directory systému Windows, je možné
použít objekt skupinových zásad služby Active Directory systému Windows. Klientské počítače musejí
také používat podporovaný operační systém Windows.
Instalace klientů Windows pomocí objektu zásad skupiny služby Active Directory (GPO)
Odinstalování klientského softwaru pomocí služby Active Directory Group Policy Object

Virtualizační software Klienta lze instalovat ve virtuálních prostředích.
Podporované virtuální instalace a virtualizační produkty

Export instalačních balíčků klienta

Informace o vlastnostech a funkcích při instalaci klienta
Vlastnosti a funkce instalace se zobrazují jako řetězce v textových souborech a příkazových řádcích. Textové soubory
a příkazové řádky se zpracovávají během všech instalací klientského softwaru. Instalační funkce určují, které součásti
budou instalovány. Instalační vlastnosti určují, které dílčí součásti budou po dokončení instalace povoleny nebo zakázány.
Instalační vlastnosti a funkce k dispozici pouze pro klientský software Symantec Endpoint Protection a pro operační
systém Windows. Instalační vlastnosti a funkce nejsou k dispozici pro instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

Instalační vlastnosti a funkce se specifikují následovně: jako řádky v souboru Setaid.ini a jako hodnoty v příkazech služby
Windows Installer. Příkazy MSI lez specifikovat v řetězcích Windows Installer a v Setaid.ini. Příkazy služby Windows
Installer a soubor Setaid.ini jsou vždy zpracovány při všech instalacích softwaru spravovaných klientů. Pokud jsou
stanoveny odlišné hodnoty, mají vždy přednost hodnoty v souboru Setaid.ini.

O konfiguraci řetězců příkazů služby MSI
Instalační software aplikace Symantec Endpoint Protection používá k instalaci a zavedení balíky instalační služby
systému Windows (MSI) 3.1 nebo novější. Pokud k zavedení balíčku použijete příkazový řádek, můžete přizpůsobit
instalaci. Můžete použít standardní parametry instalační služby Windows Installer a funkce a vlastnosti specifické pro
produkty Symantec.

Použití instalační služby systému Windows vyžaduje zvýšená oprávnění. Pokusíte-li provést instalaci bez zvýšených
oprávnění, dojde pravděpodobně k chybě instalace bez upozornění.

Aktuální informace o příkazech a parametrech pro instalaci produktů společnosti Symantec naleznete v článku MSI
command line reference for Symantec Endpoint Protection (Referenční příručka k příkazovému řádku instalační služby
MSI pro aplikaci Symantec Endpoint Protection).

NOTE

Inzerovaná funkce instalační služby společnosti Microsoft není podporována. Specifické funkce a vlastnosti
souboru Setaid.ini mají přednost před specifickými funkcemi a vlastnosti služby MSI. U názvů funkcí a vlastností
příkazů služby MSI se rozlišují malá a velká písmena.

Informace o konfigurování souboru Setaid.ini

Informace o konfigurování souboru Setaid.ini
Soubor setaid.ini je součástí všech instalačních balíků a ovládá mnoho aspektů instalace, jako například které funkce
budou nainstalovány. Soubor setaid.ini má vždy přednost před veškerými nastaveními, která mohou být obsažena
v příkazovém řetězci MSI, kterým je instalace spuštěna. Soubor Setaid.ini se zobrazí ve stejném adresáři jako soubor
setup.exe. Pokud exportujete do jednoho souboru .exe, nemůžete provést konfiguraci souboru Setaid.ini. Soubor je však
automaticky nakonfigurován při exportu instalačních souborů klienta Symantec Endpoint Protection z konzole.

Následující řádky ukazují některé z možností, které je možné konfigurovat v souboru Setaid.ini.
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[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

Odsazení funkcí vyjadřuje hierarchii. V rámci souboru Setaid.ini nejsou funkce odsazeny. U názvů funkcí v
souboru Setaid.ini jsou rozlišována velká a malá písmena.

Hodnoty funkcí nastavené na možnost 1 vedou k nainstalování funkcí. Hodnoty funkcí nastavené na možnost 0
znamenají, že funkce nebudou nainstalovány. Je nutné nastavit a nainstalovat nadřazené funkce, aby došlo k úspěšnému
nainstalování klientských funkcí.

Dbejte rovněž na následující nastavení souboru setaid.ini, která mapují vlastnosti MSI pro instalaci klienta
Symantec Endpoint Protection:

• DestinationDirectory je mapován na PRODUCTINSTALLDIR,
• KeepPreviousSetting je mapován na MIGRATESETTINGS,
• AddProgramIntoStartMenu je mapován na ADDSTARTMENUICON.

Funkce klienta v příkazovém řádku aplikace Symantec Endpoint Protection

Vlastnosti instalace klienta v příkazovém řádku aplikace Symantec Endpoint Protection

Parametry služby Windows Installer

Vlastnosti instalace klienta v příkazovém řádku aplikace Symantec
Endpoint Protection
Tyto instalační vlastnosti jsou pro použití v příkazovém řádku MSI.

 641



 

Table 207: Vlastnosti instalace klienta Symantec Endpoint Protection

Vlastnost Popis

RUNLIVEUPDATE=hodnota Určuje, zda má být během instalace spuštěna aktualizace LiveUpdate, kde hodnota val
označuje některou z následujících hodnot:
• 1: Během instalace spustí aktualizaci LiveUpdate (výchozí).
• 0: Nespustí během instalace aktualizaci LiveUpdate.
Ve výchozím nastavení klienti aplikace Symantec Endpoint Protection obdrží nejnovější verze
veškerého obsahu a veškeré aktualizace produktu. Jsou-li klienti nakonfigurováni tak, aby
získávali aktualizace ze serveru pro správu, obdrží pouze aktualizace stažené serverem
pro správu. Pokud jsou v zásadách obsahu aktualizace LiveUpdate povoleny všechny
aktualizace, ale server pro správu nestahuje všechny aktualizace, klienti obdrží pouze ty
aktualizace, které jsou na serveru povoleny ke stažení.

ENABLEAUTOPROTECT=hodnota Určuje, zda má být po dokončení instalace povolena funkce Auto-Protect souborového
systému, kde hodnota val označuje některou z následujících hodnot:
• 1: Po dokončení instalace funkci Auto-Protect povolí (výchozí).
• 0: Po dokončení instalace funkci Auto-Protect zakáže.

CACHE_INSTALLER=hodnota Určuje, zda jsou instalační soubory ukládány do mezipaměti v klientském počítači,
přičemž hodnota val označuje některou z následujících hodnot:
• 1: Ukládá instalační soubory do mezipaměti (výchozí).
• 0: Neukládá instalační soubory do mezipaměti.

MIGRATESETTINGS=hodnota Určuje stav zachovaného nastavení ve scénáři upgradu, kde hodnota val označuje
některou z následujících hodnot:
• 0: Nezachová nastavení ani protokoly.
• 1: Zachová veškeré nastavení a protokoly.
• 2: Zachová pouze soubor Sylink.xml a protokoly.

ADDSTARTMENUICON=hodnota Určuje, zda má být program přidán do složky nabídky Start, přičemž hodnota val
označuje některou z následujících hodnot:
• 0: Nepřidá program do složky nabídky Start.
• 1: Přidá program do složky nabídky Start (výchozí).

Instalace funkcí klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
pomocí příkazového řádku
Funkce ochrany můžete nainstalovat tak, že je určíte prostřednictvím souborů Setaid.ini a příkazů služby MSI. Většina
funkcí je ve vzájemném nadřízeném nebo podřízeném vztahu. Chcete-li instalovat podřízenou funkci, která vlastní
nadřízenou funkci, musíte současně instalovat nadřízenou funkci. Například pokud vyberete instalaci brány firewall, ale
nevyberete instalaci funkce NTPMain, brána firewall se nenainstaluje.

Table 208: Funkce klienta aplikace Symantec Endpoint Protection

Funkce Popis Vyžadované nadřazené funkce

Core Instaluje soubory, které se používají při komunikaci
mezi klienty a aplikací Symantec Endpoint Protection
Manager. Tato funkce je povinná.

Žádné

ADDefense Nainstaluje součást Endpoint Threat Defense for
Active Directory.

Core

DCMain Nainstaluje funkce řízení aplikací a řízení zařízení. PTPMain
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Funkce Popis Vyžadované nadřazené funkce

Stažení Nainstaluje úplnou ochranu stažených souborů.
Obsahuje plně funkční prověřování na základě
hodnocení pomocí funkce Download Insight.

SAVMain

brána firewall, Nainstaluje bránu firewall. NTPMain
ITPMain Nainstaluje funkci prevence narušení sítě a

prohlížeče.
NTPMain

LANG1033 Nainstaluje prostředky v angličtině. Core
NotesSnapin Instaluje funkci Auto-Protect pro poštu aplikace Lotus

Notes.
Platí pouze pro verze starší než 14.2 RU1.

SAVMain

NTPMain Nainstaluje komponenty ochrany před neoprávněným
využitím sítě a hostitele.

Core

NTR Nainstaluje součást Přesměrování síťového provozu. Core
OutlookSnapin Instaluje funkci Auto-Protect pro poštu aplikace

Microsoft Exchange.
SAVMain

Pop3Smtp Nainstaluje ochranu pošty POP3 a SMTP. K dispozici
pouze v 32bitových systémech.
Platí pouze pro verze starší než 14.2 RU1.

SAVMain

PTPMain Nainstaluje komponenty aktivní ochrany před
hrozbami.

Core

SAVMain Instaluje ochranu před viry a spywarem a základní
ochranu při stahování. Jeho položky slouží k instalaci
dalších funkcí ochrany.

Core

Ochrana TruScan Nainstaluje funkci Analýza podezřelého chování
(SONAR).

PTPMain

Parametry služby Windows Installer
Instalační balíky klienta Symantec Endpoint Protection používají k instalaci a zavedení pomocí příkazového řádku
standardní parametry instalační služby Windows Installer a rovněž sadu rozšíření.

Další informace o používání standardních parametrů instalační služby systému Windows naleznete v dokumentaci k
této službě. Chcete-li zobrazit úplný seznam parametrů instalační služby, můžete spustit v příkazovém řádku příkaz
msiexec.exe.

Table 209: Parametry služby Windows Installer

Parametr Popis

Sep.msi (32bitová verze)
Sep64.msi (64bitová
verze)

Instalační soubor pro klienta Symantec Endpoint Protection. Obsahuje-li název souboru mezery, uzavřete
jej při použití s parametry /I a /x do uvozovek.
Požadováno

Msiexec Spustitelný soubor instalační služby Windows Installer.
Požadováno

/I "název souboru MSI" Nainstaluje určený soubor. Obsahuje-li název souboru mezery, uzavřete jej do uvozovek. V případě, že
se soubor nenachází ve stejném adresáři, ze kterého jste spustili soubor Msiexec, je třeba určit název
příslušné cesty. Obsahuje-li název cesty mezery, uzavřete jej do uvozovek. Například msiexec.exe /I "C:
\cesta k\Sep.msi"
Požadováno
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Parametr Popis

/qn Nainstalovat bez zásahu uživatele.

Note: Pokud použijete zavedení bez zásahu uživatele, je po instalaci nutné restartovat aplikace připojující
se k aplikaci Symantec Endpoint Protection, jako je například aplikace Microsoft Outlook.

/x "název souboru MSI" Odinstaluje určené součásti.
Volitelné

/qb Provede instalaci s minimálním uživatelským rozhraním, které zobrazuje průběh instalace.
Volitelné

/l*v název souboru
protokolu

Vytvoří podrobný soubor protokolu, kde název souboru protokolu je název souboru protokolu, který chcete
vytvořit.
Volitelné

PRODUCTINSTALLDIR=cestaUmožňuje určit vlastní cestu k cílovému počítači, kde cesta označuje určený cílový adresář. Obsahuje-li
název cesty mezery, uzavřete jej do uvozovek.

Note: Výchozí adresář pro 32bitové počítače je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection.
Výchozí adresář pro 64bitové počítače je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection.

Volitelné
SYMREBOOT=value Řídí restartování počítače po instalaci, přičemž value označuje platný argument.

Mezi platné argumenty patří:
• Force (Vynutit): Vyžaduje, aby byl počítač restartován. Vyžadováno pro odinstalaci.
• Suppress (Potlačit): Zabrání většině restartování.
• ReallySuppress (Zcela_potlačit): Zabrání všem restartováním jako součástí instalace, i v případě

bezobslužné instalace.
Volitelné

Note: Parametrem ReallySuppress (Zcela_potlačit) můžete potlačit restartování, provádíte-li bezobslužnou
odinstalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection.

ADDLOCAL= funkce Umožňuje vybrat instalaci vlastních funkcí, kde funkce označuje konkrétní součást nebo seznam součástí.
Není-li tato možnost použita, nainstalují se ve výchozím nastavení všechny potřebné funkce. Funkce Auto-
Protect se nainstaluje pouze pro zjištěné e-mailové programy.
K přidání všech příslušných funkcí do instalace klienta slouží příkaz ALL (například ADDLOCAL=ALL).
Funkce klienta v příkazovém řádku aplikace Symantec Endpoint Protection

Note: Při určování nové funkce, která má být nainstalována, je nutné uvést názvy funkcí, které jsou již
nainstalovány a které chcete zachovat. Pokud neuvedete funkce, které chcete zachovat, instalační služba
Windows Installer je odebere. Uvedením stávajících funkcí nebudou nainstalované funkce přepsány.
Chcete-li odinstalovat stávající funkci, použijte příkaz REMOVE.

Volitelné
REMOVE=funkce Odinstaluje dříve nainstalovaný program nebo konkrétní funkci z nainstalovaného programu, kde

funkce označuje jednu z následujících možností:
• Funkce: Odinstaluje funkci nebo seznam funkcí z cílového počítače.
• ALL: Odinstaluje program a všechny nainstalované funkce. Pokud není určena žádná funkce, je toto

nastavení výchozí.
Volitelné

Vlastnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows
Během instalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection můžete upřesnit vlastnosti služby Centrum zabezpečení
systému Windows (WSC). Tyto vlastnosti se vztahují pouze na nespravované klienty. U spravovaných klientů řídí tyto
vlastnosti aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
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NOTE

Tyto vlastnosti se vztahují pouze na systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3. Nevztahují se na klienty
používající systém Windows Vista nebo Windows 7 či novější, s výjimkou vlastnosti WSCAVUPTODATE.

Služba Centrum zabezpečení systému Windows byla v systému Windows 7/8 přejmenována na Centrum akcí a
v systému Windows 10 na Zabezpečení a údržba.

Table 210: Vlastnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows

Vlastnost Popis

WSCCONTROL=hodnotaSlouží k řízení Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž hodnota val představuje jednu z
následujících hodnot:
• 0: Neřídit (výchozí).
• 1: Zakázat jednou při prvním zjištění.
• 2: Vždy zakázat.
• 3: Obnovit, je-li zakázáno.

WSCAVALERT=hodnota Slouží ke konfiguraci antivirových výstrah Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž
hodnota val představuje jednu z následujících hodnot:
• 0: Povolit.
• 1: Zakázat (výchozí).
• 2: Neřídit.

WSCFWALERT=hodnotaSlouží ke konfiguraci výstrah brány firewall Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž
hodnota val představuje jednu z následujících hodnot:
• 0: Povolit.
• 1: Zakázat (výchozí).
• 2: Neřídit.

WSCAVUPTODATE=hodnotaSlouží ke konfiguraci doby zastarání antivirových definic Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž
hodnota představuje jednu z následujících hodnot:
1 - 90: Počet dní (výchozí počet je 30).

DISABLEDEFENDER=hodnotaUrčuje, zda má být během instalace zakázána služba Windows Defender, kde hodnota val označuje
některou z následujících hodnot:
• 1: Zakázání služby Windows Defender (výchozí).
• 0: Služba Windows Defender zůstane povolena.

Příklady příkazového řádku pro instalaci klienta se systémem
Windows

Table 211: Příklady příkazového řádku

Úloha Příkazový řádek

Bezobslužná instalace všech součástí klienta aplikace Symantec
Endpoint Protection s výchozím nastavením do adresáře C:\SFN.
Potlačení restartování počítače a vytvoření podrobného souboru
protokolu.

msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log

Bezobslužná instalace klienta aplikace Symantec Endpoint
Protection s ochranou před viry a spywarem, prevencí narušení a
bránou firewall
Vynucení restartování počítače a vytvoření podrobného souboru
protokolu.

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force /qn /
l*v c:\temp\msi.log
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Instalace klientů Windows se softwarem Microsoft SCCM/SMS
Správci mohou k instalaci klientského softwaru Symantec použít Microsoft System Center Configuration Manager
(SCCM). Předpokládáme, že správci systému, kteří používají server SCCM, již dříve software pomocí serveru SCCM
instalovali. Proto předpokládáme, že není třeba o instalaci klientského softwaru Symantec pomocí serveru SCCM podávat
podrobné informace.

NOTE

Toto téma také platí pro Microsoft Systems Management Server (SMS).

NOTE

Tato poznámka se týká verze SMS 2.0 a starších: Pokud používáte nástroj SMS, vypněte funkci Zobrazit
na hlavním panelu stavovou ikonu pro všechny systémové aktivity na klientech ve funkci Sledování
inzerovaných programů. V některých situacích může program SETUP.EXE vyžadovat aktualizaci sdíleného
souboru používaného funkcí sledování inzerovaných programů. Pokud je tento soubor používán, instalace se
nezdaří.

Společnost Symantec doporučuje, aby balíčky SCCM/SMS spustily soubor SETUP.EXE, ne přímo soubor MSI. Tato
metoda umožňuje protokolování instalátoru. Funkci vytvoření vlastního balíčku použijte v aplikacích SCCM/SMS
k vytvoření vlastních balíčků, takže bez použití průvodce vytvořením balíčku.

WARNING

Měli byste použít instalační balíček pro spravovaného klienta, který jste exportovali z aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager. Pokud použijete instalační balíčky klienta ze staženého produktu nebo
instalačního souboru, zavádíte nespravované klienty. Nespravovaní klienti se instalují s výchozím nastavením a
nekomunikují se serverem pro správu.

Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček

Table 212: Proces instalace klienta pomocí nástrojů Microsoft System Center Configuration Manager / Systems
Management Server

Krok Popis

Krok 1 Exportujte instalační balíček spravovaného klienta pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, která
obsahuje software a zásady pro instalaci na klientské počítače. Ve výchozím nastavení instalační balíček spravovaného
klienta obsahuje soubor s názvem SYLINK.XML, který identifikuje server, který spravuje klienty.

Krok 2 Vytvořte zdrojový adresář a zkopírujte instalační balíček klienta Symantec do tohoto zdrojového adresáře. Vytvoříte
například zdrojový adresář a zkopírujete soubor SETUP.EXE, který jste exportovali z aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.

Krok 3 V SCCM/SMS vytvořte vlastní balíček, pojmenujte jej a identifikujte zdrojový adresář jako součást balíku.
Krok 4 Nakonfigurujte dialogové okno Program pro balíček a určete spustitelný soubor, který spustí instalační proces. Také

můžete určit soubor MSI s parametry.
Krok 5 Rozmístěte software do určitých souborů pomocí ohlašování.

Více informací o použití SCCM/SMS naleznete v dokumentaci společnosti Microsoft pro příslušnou verzi.

Instalace klientů Windows pomocí objektu zásad skupiny služby
Active Directory (GPO)
Klienta Windows lze instalovat pomocí objektu zásad skupiny služby Windows Active Directory. Postupy pro instalaci
klientského softwaru s objektem zásad skupiny služby Active Directory předpokládají, že jste nainstalovali klientský
software pomocí objektu zásad skupiny služby Active Directory.
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Instalace klienta Symantec používá standardní soubory instalační služby Windows MSI. V důsledku toho můžete
přizpůsobit instalaci klienta pomocí vlastností souboru MSI.

O konfiguraci řetězců příkazů služby MSI

Před zavedením musíte potvrdit, že váš server DNS je konfigurován správně. Správné nastavení je potřeba, jelikož služba
Active Directory při komunikaci počítače závisí na serveru DNS. Chcete-li otestovat nastavení, můžete zadat příkaz ping
na počítač se službou Active Directory systému Windows a poté zadat příkaz ping v opačném směru. Použijte úplný
název domény. Použití samotného názvu počítače nevyvolá nové vyhledávání DNS. Použijte následující formát:

ping název_počítače.plně_kvalifikovaný_název_domény.com

WARNING

Měli byste použít instalační balíček pro spravovaného klienta, který jste exportovali z aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager. Pokud použijete instalační balíčky klienta ze staženého produktu nebo
instalačního souboru, zavádíte nespravované klienty. Nespravovaní klienti se instalují s výchozím nastavením a
nekomunikují se serverem pro správu.

Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček

Table 213: Kroky instalace klientského softwaru pomocí objektu skupinových zásad služby Active Directory

Krok Akce

Krok 1 Exportujte instalační balíček spravovaného klienta s možností Samostatné soubory (vyžadováno pro .MSI).
Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček

Krok 2 Umístěte složku instalačních souborů. Zkopírujte například instalační balíček spravovaného klienta do sdílené složky, na
níž jste nastavili správná oprávnění k přístupu.

Krok 3 Vytvořte softwarovou distribuci GPO.
Před zaváděním je třeba instalaci GPO otestovat na malém počtu počítačů. Pokud server DNS nenakonfigurujete
správně, instalace GPO může trvat hodinu nebo déle.
Vytvoření softwarové distribuce GPO

Krok 4 Přidejte počítače do organizační jednotky.
Přidání počítačů do organizační jednotky a instalace softwaru

Odinstalování klientského softwaru pomocí služby Active Directory Group Policy Object

Vytvoření softwarové distribuce GPO
Pokud ve svém prostředí používáte Microsoft Active Directory, můžete k zavedení klientského balíčku aplikace Symantec
Endpoint Protection na počítače se systémem Windows použít GPO. Vytvoříte softwarovou distribuci a nakonfigurujete
šablonu pro správu GPO pro softwarové balíčky.

Tento proces předpokládá, že máte instalovánu konzolu pro správu zásad skupiny od společnosti Microsoft s aktualizací
Service Pack 1 nebo novější. Rozhraní systému Windows se může nepatrně lišit podle verze systému Windows, kterou
používáte.

Také se předpokládá, že máte počítače ve skupině Počítače nebo jiné skupině, do které chcete klientský software
instalovat. Můžete také přetáhnout tyto počítače do nové skupiny, kterou vytvoříte.
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Instalace klientů Windows pomocí objektu zásad skupiny služby Active Directory (GPO)

1. Pokud chcete vytvořit softwarovou distribuci GPO, klikněte na hlavním panelu systému Windows na tlačítko Start >
Všechny programy > Nástroje pro správu > Správa zásad skupiny.

2. V okně Uživatelé a počítače služby Active Directory ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na doménu
a poté klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.

3. V okně Uživatelé a počítače služby Active Directory vyberte pod příslušnou doménou cílovou organizační jednotku
(OJ).

Může také vytvořit novou OJ pro testování nebo jiné účely. Více informací o vytvoření nové OJ naleznete v
dokumentaci společnosti Microsoft ke službě Active Directory.

4. V okně Správa zásad skupiny ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na vybranou nebo vytvořenou
organizační jednotku a poté klepněte na položku Vytvořit odkaz GPO zde.

Aby bylo možné zobrazit novou OJ, bude pravděpodobně třeba doménu aktualizovat.

5. V okně Nový objekt skupinových zásad v poli Název zadejte název objektu zásad skupiny a poté klepněte na
tlačítko OK.

6. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na vytvořený objekt zásad skupiny a poté klepněte na příkaz
Upravit.

7. V okně Editor objektů zásad skupiny v levém podokně v části Konfigurace počítače rozbalte položku Nastavení
softwaru.

8. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Instalace softwaru a potom klepněte na příkaz Nový > Balíček.

9. V dialogovém okně Otevřít zadejte cestu UNC (Universal Naming Convention), která ukazuje na balíček MSI nebo jej
obsahuje.

Použijte formát uvedený v následujícím příkladu:

\\název serveru\SharedDir\Sep.msi

10. Klikněte na tlačítko Otevřít.

11. V dialogovém okně Nasazení softwaru klepněte na možnost Přiřazený a poté klepněte na tlačítko OK.

Balíček se zobrazí v pravém podokně okna Editor objektů zásad skupiny, pokud vyberete možnost Instalace softwaru.

12. Pokud chcete konfigurovat šablony pro správu softwarového balíčku, zobrazte ve stromu konzole v okně Editor
objektů zásad skupiny a povolte následující nastavení:

• Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Systém > Přihlášení > Vždy vyčkat na síť při spuštění a
přihlášení počítače

• Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Systém > Zásady skupiny > Zpracování zásad instalace
softwaru

• Konfigurace uživatele > Šablony pro správu > Součásti systému Windows > Instalační služba Windows
Installer > Vždy instalovat se zvýšeným oprávněním

NOTE

Pokud jste na klientských počítačích povolili funkci Řízení účtu uživatele a chcete nainstalovat
klientský software Symantec, musíte také povolit Konfigurace počítače > Šablony pro správu >
Součásti systému Windows > Instalační služba Windows Installer > Vždy instalovat se zvýšeným
oprávněním. Tyto možnosti nastavujete, abyste umožnili všem uživatelům systému Windows instalovat
klientský software Symantec.
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13. Zavřete okno Editor objektů zásad skupiny.

14. V okně Správa zásad skupiny v levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na upravený objekt zásad skupiny a
poté klepněte na položku Vynucený.

15. V pravém podokně v části Filtrování zabezpečení klepněte na tlačítko Přidat.

16. V dialogovém okně v části Zadejte výběr názvů objektu zadejte příkaz Počítače domény a poté klepněte na
tlačítko OK.

Přidání počítačů do organizační jednotky a instalace softwaru
Do organizační jednotky můžete přidat počítače, do nichž se instalací GPO nainstaluje Symantec Endpoint Protection.
Při restartování počítačů je zahájen proces instalace klientského softwaru. Při přihlášení uživatelů k počítačům je proces
instalace klientského softwaru dokončen. Aktualizace zásad skupiny ale není okamžitá, takže může trvat, než se tato
zásada rozšíří. Následující proces obsahuje příkazy, které můžete spustit na klientských počítačích a aktualizovat zásady
na vyžádání.

Instalace klientů Windows pomocí objektu zásad skupiny služby Active Directory (GPO)

1. Pokud chcete přidat počítače do organizační jednotky pro instalaci softwaru, klikněte na hlavním panelu systému
Windows na možnost Start > Všechny programy > Nástroje pro správu > Uživatelé a počítače služby Active
Directory.

2. V okně Uživatelé a počítače služby Active Directory ve stromové struktuře konzoly vyhledejte jeden nebo více
počítačů, které chcete přidat do organizační jednotky vytvořené pro instalaci GPO.

Počítače se nejdříve objeví v organizační jednotce Počítače.

3. Přetáhněte počítače do organizační jednotky, kterou jste si zvolili nebo kterou jste vytvořili pro instalaci.

4. Zavřete okno Uživatelé a počítače služby Active Directory.

5. Pokud chcete na klientských počítačích aktualizovat GPO na vyžádání, přejděte do příkazového řádku v klientských
počítačích.

6. Zadejte příkaz gpupdate a stiskněte klávesu Enter.

Po dokončení se v okně s příkazovým řádkem zobrazí zpráva, že byla aktualizace zásad úspěšně dokončena. Pokud
se zobrazí chybová zpráva, další informace zjistíte podle pokynů na obrazovce.

7. Zavřete okno s příkazovým řádkem.

Kopírování souboru Sylink.xml k vytvoření instalačního balíčku
Jakmile instalujete produkt Symantec Endpoint Protection Manager, vytvoří se soubor Sylink.xml pro každou skupinu
klientů. Symantec Endpoint Protection klienti přečtou obsah tohoto souboru, aby věděli, který server pro správu spravuje
klienta. Pokud instalujete klienta z instalačního souboru, který jste získali od společnosti Symantec, nainstalujete
nespravované klienty. Soubor SYLINK.XML je možné do této složky zkopírovat před instalací, aby bylo možné
nainstalovat spravované klienty.

NOTE

Balíčky exportované s konzolou aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jsou spravované a obsahují
soubor SYLINK.XML. Chcete-li exportovat nový spravovaný balík, který lze nasadit pomocí funkce Group Policy
Object, použijte Průvodce zavedením klienta. Klikněte na možnost Uložit balíček a na výzvu vyberte možnost
Samostatné soubory (vyžadováno pro .MSI).

Instalace klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí metody Uložit balíček

Kopírování souboru SYLINK.XML do souborů instalace produktu za účelem vytvoření spravovaného instalačního
balíku
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1. Z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyexportujte soubor SYLINK.XML ze správné skupiny klientů a
zkopírujte jej do počítače.

NOTE

Měli byste vytvořit alespoň jednu novou skupinu pomocí konzoly správy, než soubor SYLINK.XML
vyexportujete. Pokud tak neučiníte, klienti se zobrazí ve výchozí skupině.

Přidání skupiny

Ruční export souboru komunikace mezi klientem a serverem (Sylink.xml)

2. Zkopírujte instalační složku z instalačního souboru, který jste stáhli do složky v počítači. Složka SEP obsahuje
32bitového klienta a složka SEPx64 obsahuje 64bitového klienta.

Instalační složku lze použít také pro nespravovaný balík klienta, který jste dříve vyexportovali jako samostatné
soubory.

3. Zkopírujte soubor SYLINK.XML do instalační složky. Na výzvu nahraďte stávající soubor SYLINK.XML.

Odinstalování klientského softwaru pomocí služby Active Directory
Group Policy Object
Nainstalovaný klientský software můžete odinstalovat pomocí služby Active Directory.

Odinstalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection pro systém Windows

Chcete-li odinstalovat klientský software pomocí služby Active Directory Group Policy Object
1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na položku Start> Všechny programy > Nástroje pro správu >

Správa zásad skupiny.

Verze Windows, kterou používáte může zobrazit Programy místo Všechny programy v menu Start.

2. V okně Správa GPO rozšiřte Konfigurace počítače, rozšiřte Nastavení softwaru, pravým tlačítkem myši klikněte na
Instalace softwaru, a potom klikněte na Vlastnosti.

3. Na kartě Rozšířené vyberte možnost Odinstalovat aplikaci, když nespadá pod rámec správy a klepněte na tlačítko
OK.

4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na softwarový balíček, a poté klepněte na příkaz Odebrat.

5. V dialogovém okně Odebrat software zaškrtněte Okamžitě odinstalovat software od uživatelů a počítačů, a
potom klikněte na OK.

6. Zavřete okno Editor GPO a potom zavřete okno Group Policy Management.

K odinstalaci softwaru dojde při restartování klientského počítače.

Stručná příručka k aplikaci Symantec ™ Endpoint Protection pro
webové služby Amazon
Pokyny k použití a osvědčené postupy pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager ve webových
službách Amazon (AWS)
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Když se poprvé přihlásíte k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager Amazon Machine Image (AMI) ve webových
službách Amazon, mějte na paměti následující otázky:

Položka Popis

Počáteční přihlašovací
pověření

Když se k instanci připojíte poprvé, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se spustí
automaticky a zobrazí výzvu ke změně hesla.

Po počátečním přihlášení
se spustí aktualizace
LiveUpdate

Při prvním spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection Manager aktualizace LiveUpdate stáhne
více obsahu než během následných relací LiveUpdate. V důsledku toho se odezva instance zpomalí,
dokud se aktualizace LiveUpdate nedokončí. Toto chování je očekávané a dochází k němu pouze při
tomto počátečním spuštění.
Aktualizace LiveUpdate se spustí pět minut po počátečním přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint
Protection Manager.

Klient se v aplikaci Symantec
Endpoint Protection Manager
nezobrazí ihned.

Pravděpodobně si všimnete, že klient, který je na instanci předinstalován, se na kartě Domů v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager nezobrazí ihned. Toto chování je běžné. Po dokončení
prezenčního signálu do aplikaceSymantec Endpoint Protection Manager se klient zobrazí na kartě
Domů.

Aktualizace e-mailové adresy
správce

Výchozí e-mailovou adresu správce v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager je nutné změnit.
Ve výchozím nastavení má e-mailová adresa tvar a@b.com. Tuto e-mailovou adresu můžete snadno
změnit po přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager v podokně Správce v možnosti
Správci > Upravit správce.
Vzhledem k tomu, že obnovení hesla k aplikaciSymantec Endpoint Protection Manager vyžaduje
platnou e-mailovou adresu, je třeba tuto úlohu provést při prvním přihlášení.

Aktualizace hesla databáze Ve verzi 14 a novější můžete změnit heslo databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager. Toto heslo je třeba změnit při prvním přihlášení.
Změna hesla účtu správce nebo vestavěné databáze

Vzdálené zavedení bez
vyžádání (volitelné)

Zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection Managerbez vyžádání využívá protokol ICMP ping k
vyhledání adresy IP instance v síti. Je nutné explicitně přidat pravidlo příchozího přenosu dat Žádost o
odezvu ICMP do kandidátů instance klienta, aby byly viditelné v Průvodci zavedením klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud chcete úspěšně zavést klientský balíček z aplikaceSymantec Endpoint Protection Manager do
instancí klienta, je nutné v instancích klienta povolit port TCP 445. Další informace naleznete v části
Skupiny zabezpečení.

Skupiny zabezpečení Následující tabulky ukazují doporučená pravidla brány firewall pro skupiny zabezpečení u instancí AMI
se spuštěnou aplikací Symantec Endpoint Protection:
• Příchozí nastavení skupiny zabezpečení pro instance aplikace Symantec Endpoint Protection
• Odchozí nastavení skupiny zabezpečení pro instance aplikace Symantec Endpoint Protection
Informace o tom, jak pracovat s instancemi klienta, naleznete v tématu:
Skupiny zabezpečení Amazon EC2 pro instance systému Windows
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Table 214: Příchozí nastavení skupiny zabezpečení pro instance aplikace Symantec Endpoint Protection

Typ /
Protokol Platnost Číslo portu Zdroj Účel

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8014
443*

0.0.0.0/0 Používá se pro komunikaci HTTP mezi
klienty aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager a klienty aplikace
Symantec Endpoint Protection.
* = Používá se pro volitelnou konfiguraci
HTTPS.

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8443 0.0.0.0/0 Používá se ke komunikaci HTTPS mezi
konzolí pro vzdálenou správu a aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager.
Prostřednictvím tohoto zabezpečeného
portu jsou přenášeny přihlašovací
informace a veškerá komunikace správy.

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8444 0.0.0.0/0 Využíváno webovými službami aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager.

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8445 0.0.0.0/0 Používá se ke komunikaci HTTPS u
konzole pro hlášení.

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

8765 0.0.0.0/0 Používá se k vypnutí serveru Tomcat.

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager

9090 0.0.0.0/0 Používá se k počáteční komunikaci během
přihlašování mezi konzolí pro vzdálenou
správu a aplikací Symantec Endpoint
Protection Manager, aby se zobrazila
přihlašovací obrazovka.

Vlastní pravidlo
TCP /
TCP

Klient Symantec
Endpoint Protection

445 0.0.0.0/0 Používá se ke vzdálenému zavedené
instalačních balíčků z aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.

Vlastní pravidlo
ICMP /
Žádost o odezvu

Klient Symantec
Endpoint Protection

Není k dispozici. 0.0.0.0/0 Používané vzdáleným odesláním k
vyhledání IP adresy instance klienta
aplikace Symantec Endpoint Protection v
síti.

RDP /
TCP

Symantec Endpoint
Protection Manager,
klient aplikace
Symantec Endpoint
Protection

3389 0.0.0.0/0 Slouží ke vzdálenému připojení k instanci.

Table 215: Odchozí nastavení skupiny zabezpečení pro instance aplikace Symantec Endpoint Protection

Typ /
Protokol Platnost Číslo portu Cíl

Veškerý provoz /
Vše

Symantec Endpoint Protection Manager
Klient Symantec Endpoint Protection

Vše 0.0.0.0/0

Požadavky na použití aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ve webových službách Amazon
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Držitelé účtu ve webových službách Amazon (AWS) se mohou přihlásit k odběru aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager v prostředí Amazon Machine Image (AMI) v elastickém výpočetním cloudu (EC2) od společnosti Amazon.

Table 216: Předpoklady, podporované platformy a instance pro spuštění Symantec Endpoint Protection Manager
AMI

Požadavek Podrobnosti

Předpoklady Předpoklady pro použití aplikace Symantec Endpoint Protection Manager AMI v cloudu Amazon EC2
jsou následující:
• Potřebujete účet AWS Marketplace. Pokud chcete vytvořit účet nebo získat přístup k existujícímu

účtu, přejděte na web:
https://aws.amazon.com/marketplace

• Pokud využíváte možnost BYOL (Používání vlastní licence), je nutné mít platnou licenci pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection. Pokud chcete zkontrolovat stav licencování, přihlaste se na portál
technické podpory Broadcom a přejděte do služby Centrum stahování Broadcom.
Popřípadě můžete kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Symantec a položit netechnické
dotazy týkající se licence.

Podporované platformy a
instance

Symantec Endpoint Protection ManagerAMI pro Amazon EC2 (BYOL a Paid) zahrnuje podporu pro
následující:
• Symantec Endpoint Protection Manager, verze 14 MP1 a novější
• Windows Server 2012 R2 a novější
Symantec Endpoint Protection ManagerAMI podporuje následující instance Amazon EC2 systému
Windows Server 2012 ve službě AWS Marketplace:
• Úroveň 10 klientů: m4.large (2x CPU, 8 GB RAM, disk EBS)
• Úroveň 100 klientů: m4.xlarge (4x CPU, 16 GB RAM, disk EBS)
• Úroveň 250 klientů: m4.2xlarge (8x CPU, 32 GB RAM, disk EBS)
• Úroveň 500 klientů: m4.2xlarge (8x CPU, 15 GB RAM, disk EBS)

Doplňující odkaz

Informace o používání Amazon EC2 a Symantec Endpoint Protection AMI naleznete v tématu Začínáme se službou AWS

Co je nového v aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.0.1 (14
RU1)
Funkce ochrany

• Cloudová správa využívající cloudový portál Symantec Endpoint Protection: Aplikace Symantec Endpoint
Protection 14.1 zahrnuje cloudový portál, který nabízí cloudovou správu, která rozšiřuje schopnosti aplikace Symantec
Endpoint Protection zjišťovat a napravovat hrozby objevující se ve vašem prostředí. Cloudový portál nabízí lepší
přehled o stavu zabezpečení sítě díky zobrazením řídicího panelu, která poskytují informace o podezřelých souborech
ve všech zařízeních. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se bezproblémově připojuje ke cloudu
prostřednictvím interního mostu. K rozhraní portálu cloudu můžete také získat přístup přímo.
Nápovědu k těmto funkcím naleznete v cloudovém portálu.
– Zjišťování a blokování podezřelých zjištění pomocí zásady intenzivní ochrany: Nastavení zásady intenzivní

ochrany vyladí několik modulů a vylepší tak zjišťování. Nastavením intenzivnějšího vytváření protokolů zjištění
se můžete dozvědět, jaké soubory by byly na dané úrovni zjištěny a zablokovány. Díky tomuto testovacímu
protokolování můžete ještě před nastavením blokování zjištění přidat do seznamu povolených položek falešné
poplachy. Při použití této zásady budou některá nastavení v aplikaci Symantec Endpoint Protection ignorována. Pro
příklad, zásada Intenzivní ochrany ignoruje nastavení Bloodhound v zásadách ochrany před viry a spywarem.

– Silnější podpora pro prostředí s malou šířkou pásma: Cloudový portál určuje, zda klienti aplikace Symantec
Endpoint Protection 14.0.1 dostanou nebo nedostanou aktualizace méně často pro klienty, kteří se nacházejí
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v pomalejších sítích. V režimu malé šířky pásma můžete pomocí zásad intenzivní ochrany dále optimalizovat
zabezpečení koncových bodů. Aktualizace zahrnují definice virů, definice ochrany technologií SONAR a definice
IPS. Mezi vylepšení určená pro malou šířku pásma patří také automatické omezení odesílaných telemetrických dat.
Malá šířka písma je ve výchozím nastavení vypnuta.

– Integrovaná správa falešných poplachů: Můžete povolit (seznam povolených položek) nebo blokovat (seznam
zakázaných položek) soubory z více zobrazení.

• Další funkce omezení zneužití paměti: Funkce omezení zneužití paměti posiluje zabezpečení operačního systému
tak, aby dokázal zastavit útok nultého dne bez ohledu na závadu, chybu nebo zranitelnost v softwaru. Omezení
zneužití paměti takový způsob využití zpracuje, takže není nutné čekat, až dodavatel zpřístupní opravu, ani následně
plánovat použití této opravy. Verze 14.0.1 přináší následující změny:
– Základní ochrana před neoprávněným využitím byla přejmenována na omezení zneužití paměti.
– Omezení zneužití paměti jsou samostatné zásady nezávislé na zásadách prevence narušení.
– Omezení zneužití paměti nabízí podrobnější nastavení pro testování a řešení potíží, díky kterému lze minimalizovat

falešné poplachy.
– Několik nových postupů omezení rizika pomocí omezení zneužití paměti
– Příkaz na vzdálené povolení nebo zakázání omezení zneužití paměti v klientovi se systémem Windows se změnil

ze smc -enable -gem a smc -disable -gem na smc -enable -mem a smc -disable -mem.
• Zásady výjimek mohou zjištění vyloučit na základě certifikátu souboru (Windows): Můžete přidat výjimky

pro jednotlivé certifikáty, abyste zabránili klientovi se systémem Windows v prověřování a zjišťování podepsaných
souborů jako podezřelých. Nástroj vyvinutý interně vaší společností může například používat certifikát podepsaný
svým držitelem. Pokud tento certifikát vyloučíte z prověřování, funkce Auto-Protect, Download Insight, SONAR ani jiná
prověřování nebudou soubory podepsané tímto certifikátem detekovat jako podezřelé.

• Aktualizovaná integrace EDR s aplikací Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint Symantec Advanced
Threat Protection: Endpoint (ATP) je místní virtuální zařízení, které zjišťuje pokročilé hrozby na koncových bodech
ve vaší síti. Produkt ATP: Endpoint poskytuje data, díky nimž můžete rychle analyzovat situaci a reagovat na hrozby.
Pro modul ATP je k dispozici součást Endpoint Detection and Response (EDR), která umožňuje přímou komunikaci
se zaregistrovanými klientskými počítači. Součást EDR u klientských počítačů výrazně zkracuje dobu přijetí příkazů
zjišťujících zneužitá hledání (EOC) a nápravu souborů. Nová verze součásti EDR umožňuje shromažďování událostí
v klientském počítači. Jedná se o informace o souborech, procesech, registrech a síťových připojeních. Tato data se
odesílají do konzole produktu ATP: Endpoint. Nejnovější verze součásti EDR vyžaduje produkt ATP: Endpoint 3.0,
a její licence není součástí samotné aplikace Symantec Endpoint Protection. Nejnovější obsah součásti EDR lze
stáhnout pomocí služby LiveUpdate.

• Symantec Endpoint Protection Deception: Aplikace Deception se používá ke zjištění aktivity protivníka v koncovém
bodě pomocí klamavých položek. Základním předpokladem tohoto přístupu je, že útočník již narušil primární obranu
sítě a provádí průzkum prostředí. Útočník vyhledává důležité prostředky, například řadič domény nebo přihlašovací
údaje k databázi. Pomocí funkce Deception můžete rychleji detekovat pokusy o infiltraci. Vzorovou klamavou položku
si můžete stáhnout pomocí služby FileConnect, a to buď v adresáři nástrojů v úplném instalačním souboru, nebo jako
samostatné stažení.

• Pokročilé strojové učení (AML) pro klienty se systémem Mac: Modul AML nyní na klientech se systémem
Mac pracuje s informacemi Symantec o cloudových hrozbách v reálném čase. Modul AML umožňuje aplikaci
Symantec Endpoint Protection zjišťovat malware před jeho spuštěním, a tím zablokovat rozsáhlou skupinu známého
i neznámého malwaru.

Funkce serveru pro správu

• Možnost povolení oznámení v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a v klientovi se systémem Windows
se změnila z hodnoty Zobrazit upozornění prevence narušení na hodnotu Zobrazit oznámení prevence narušení a
omezení zneužití paměti. Ve verzích 12.1.6.x a dřívějších tato možnost funguje pouze pro oznámení IPS.

• V protokolech Stav počítače a rychlých hlášeních byla změněna možnost Ochrana před neoprávněným využitím sítě a
hostitele vypnuta na možnost Brána firewall je vypnutá a možnost Aktivní ochrana před hrozbami vypnuta na možnost
Funkce SONAR je vypnutá. Pokud chcete získat přístup k protokolu, klikněte na možnost Monitory > karta Protokoly
> Stav počítače log type > Další nastavení > Možnosti shody. Pokud chcete získat přístup k rychlým hlášením,
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klikněte na možnost Zprávy > karta Rychlé hlášení > typ hlášení Stav počítače > Další nastavení > Možnosti
shody.

• Nastavení kombinovaného režimu Zakázat/povolit ochranu před neoprávněným využitím sítě a hostitele bylo
přejmenováno na Povolit/zakázat ochranu před síťovými hrozbami. Ve verzích 14 MPx na kartě Nastavení řízení
klienta/serveru pro kombinovaný režim nemá příkaz Zakázat/povolit ochranu před neoprávněným využitím sítě a
hostitele správný název. Tento příkaz je určen pouze pro bránu firewall a prevenci narušení (ochrana před síťovými
hrozbami), nikoli pro omezení zneužití paměti.

Systémové požadavky

Symantec Endpoint Protection 14.0.1 přidává podporu pro následující:

• SQL Server 2016 SP1 při použití s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
• macOS 10.13 (High Sierra)
• Windows 10 Fall Creators Update (2017) (32bitová verze, 64bitová verze)
• Podpora prohlížečů : Mozilla Firefox 5.x až 56.x, Google Chrome 61.0.x

Instalace klienta

• Průvodce zavedením klienta obsahuje popisky sloupců název hostitele a adresa IP: Pokud chcete nainstalovat
nové klienty pomocí vzdáleného odeslání, vyhledejte dostupné počítače v síti. Dříve se dostupné počítače v seznamu
zobrazovaly v náhodném pořadí. Nyní lze počítače pomocí nových sloupců s názvy hostitelů a adresami IP seřadit
podle abecedy nebo podle čísla. Můžete tak rychleji najít počítače, do kterých chcete nainstalovat klienta. Popisky
se zobrazují v Průvodci zavedením klienta. Na panelu Výběr počítačů klikněte na možnost Prohledat síť a poté na
možnost Najít počítače.

• Heslo potřebné k odinstalaci klienta se systémem Mac: Nyní můžete vyžadovat, aby uživatel zadal heslo k
odinstalaci klienta se systémem Mac.

• Ověření jádra aplikace Symantec Endpoint Protection je požadována od verze systému macOS 10.13:
Systém MacOS 10.13 přidává požadavek na zabezpečení, aby rozšíření jádra bylo ověřeno. Symantec Endpoint
Protection 14.0.1 přidává podporu pro systém macOS 10.13. Pokud bude třeba schválit rozšíření jádra, zobrazí se
během instalace klienta se systémem Mac výzva. Pokud rozšíření jádra neschválíte, klient Mac nemůže správně
fungovat. Chcete-li schválit rozšíření jádra, klikněte na možnost Povolit v systémové předvolbě Zabezpečení a ochrana
soukromí. Není třeba zadávat přihlašovací údaje správce. Rozšíření jádra stačí schválit jednou. Pokud odinstalujete
klienta a nainstalujete jej znovu, případně provedete upgrade operačního systému na verzi 10.13 s nainstalovanou
verzí 14, není třeba provádět schválení znovu. Schválení jádra je vyžadováno, i když používáte vzdálenou instalaci
bez vyžádání. Tento další krok je nutné provést po zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection pomocí funkce
vzdáleného odeslání.

• Možnost pro Přidat instalační balíček klienta byla přejmenována: Ve verzi 14 byla možnost pro Zahrnout do
instalačního balíčku klienta nové typy obsahu nesprávně změněna na Zahrnout do instalačního balíčku klienta definice
virů. Pro zpřesnění popisu této možnosti byl její název změněn na Zahrnout do instalačního balíčku klienta nové typy
obsahu.

Příkazy rozhraní REST API

• Rozhraní REST API aplikace Symantec Endpoint Protection Manager umožňují programovou interakci s aplikací
Symantec Endpoint Protection. Tato sada rozhraní REST API se připojuje k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager a provádí její operace z aplikace Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint (ATP) a Symantec Web
Gateway (SWG). Rozhraní API použijte, pokud nemáte přístup k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Poznámka: Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrovaná v cloudovém portálu, použití
příkazů rozhraní REST API ke správě toho, co spravuje cloudový portál, není podporováno.

• Dokumentace je umístěna na serveru Symantec Endpoint Protection Manager na následující adrese, kde SEPM-IP je
adresa IP serveru Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html.

Odebrané a nepodporované funkce
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• Oznámení konce životnosti aplikaci Endpoint Protection 12.1.x: 3. dubna 2017 společnost Symantec oznámila
konec životnosti aplikace Endpoint Protection 12.1.x. Datum ukončení životnosti spustí proces, který povede k
ukončení podpory všech prodejních verzí 12.1. Tyto prodjení verze zahrnují aktualizace vydání a opravy.

• Byla odebrána možnost ručního odeslání hrozeb v karanténě do střediska Symantec Security Response:
Ve verzi 14 a starších můžete hrozby v karanténě odesílat ručně z klientů se systémem Windows do týmu Security
Response. Od verze 14.0.1 lze takové vzorky pouze automaticky odeslat na server centrální karantény.

• V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se možnost Povolit klientským počítačům ruční odesílání
položek v karanténě do střediska Symantec Security Response nacházela v části Ochrana před viry a
spywarem > Karanténa > karta Obecné.

• V klientovi pro systém Windows klikněte na možnost Zobrazit karanténu. Bylo odebrána možnost Odeslat a příkaz
Odeslat z nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem.

• Byla odebrána podpora systému Mac OS X 10.9
• Možnosti zásady integrity hostitele pro systém Mac: Zásady integrity hostitele pro systém Mac vyžadovaly instalaci

klienta Symantec Network Access Control On-Demand pro systém Mac. Služba Symantec Network Access Control
dosáhla konce životnosti a její použití s aplikací Symantec Endpoint Protection 14.x již není podporováno. Přestože
možnosti pro systém Mac se stále nacházejí v uživatelském rozhraní, nejsou již podporovány.

Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) 14
Funkce ochrany

• Služba Intelligent Threat Cloud Service pro klientské instalační balíčky (Windows): Verze 14 obsahuje tři nové
velikosti klientských instalačních balíčků, na základě kterých sada definic virů zahrnuje:
– Standardní klient: Je určen pro typické instalace, ve kterých mají klienti přístup ke cloudu nebo je verze klientů

12.1.6 a starší. Standardní klient je o 80 až 90 % menší než instalační balíček klienta vnitřní sítě a obsahuje pouze
nejnovější definice virů. Klient po instalaci přistupuje k úplné sadě definic virů z cloudu.

– Klient Embedded nebo klient VDI: Klient Embedded nahradí klienta menší velikosti, který byl zaveden ve verzi
12.1.6. Klient Embedded je menší než standardní klient a obsahuje také pouze nejnovější definice virů. Klient po
instalaci přistupuje k úplné sadě definic virů z cloudu.

– Klient vnitřní sítě: Instaluje se s úplnou sadou definic virů a uchovává je místně raději, než aby k nim přistupoval
na cloudu. Tento instalační balíček klienta použijte, pokud se klientské počítače nacházejí v sítích bez přístupu ke
cloudu.

• Základní ochrana před neoprávněným využitím (Windows). zabraňuje běžným útokům zneužívajícím zranitelná
místa v typických softwarových aplikacích. Základní ochrana před neoprávněným využitím se instaluje společně
s prevencí narušení a obsahuje následující typy ochrany: prevenci neoprávněného využití jazyka Java, ochranu před
vložením kódu do zranitelných míst a funkci SEHOP (Structured Exception Handling Overwrite Protection). Ochrana
se týká konkrétních aplikací uvedených v zásadách prevence narušení. Aplikace Symantec Endpoint Protection
stáhne seznam aplikací jako součást svého obsahu LiveUpdate. Pokud si chcete zobrazit seznam aplikací, otevřete
zásady prevence narušení a potom klikněte na možnost Základní ochrana před neoprávněným využitím.

• SONAR/Auto-Protect:
– Možnost Povolit zjišťování podezřelého chování (Windows): Pokud je funkce SONAR zakázána, můžete povolit

nebo zakázat zjišťování podezřelého chování. Proto můžete mít ochranu zásad chování prosazování aplikací
zapnutou, zatímco je bodování aplikace SONAR vypnuté.

– Možnost Prověřit soubory ve vzdálených počítačích (Windows, Linux): Můžete zakázat možnost, na základě
které funkce SONAR a Auto-Protect prověřují soubory v počítačích v jiných sítích. Zakázáním této možnosti zvýšíte
výkon. Tuto možnost je však třeba nechat povolenou, protože funkce SONAR vyhledává červy, jako například
Sality, který infikuje síťové jednotky. Protože funkce Auto-Protect prověřuje všechny soubory a snižuje výkon
klientského počítače, můžete povolit možnost Pouze při spouštění souborů. Pokud chcete získat přístup k těmto
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možnostem, klikněte na možnost Zásady > Zásada ochrany před viry a spywarem > SONAR nebo Auto-
Protect.

• Logika prověřování virů byla přesunuta do uživatelského režimu Auto-Protect: Uživatelský režim Auto-Protect
snižuje využití paměti jádra a zajišťuje lepší stav systému. V ojedinělých případech nepředvídatelných chyb počítač
nezobrazí modrou obrazovku a je obnovitelný.

• Emulátor pro zabalený malware: V případě prověřování funkcí Auto-Protect a prověření výskytu virů je k dispozici
nový emulátor, který zlepšuje výkon a účinnost prověřování nejméně o 10 %. Tato technika zabraňující obejití
zabezpečení se zaměřuje na techniky skrytí komprimovaného malwaru a zjišťuje malware ukrytý uvnitř vlastních
komprimovaných souborů.

• Pokročilé strojové učení (AML) na koncovém bodu pro lepší statické zjiš´tování: Tento nový modul strojového
učení na koncovém bodu dokáže zjišťovat malware na základě statických atributů. Tato technologie umožňuje aplikaci
Symantec Endpoint Protection zjišťovat malware před jeho spuštěním, a tím zablokovat rozsáhlou skupinu známého
i neznámého malwaru. Modul AML spolupracuje s cloudovými informacemi o hrozbách v reálném čase a poskytuje tak
nejlepší ochranu s velmi nízkou mírou falešných poplachů.

• Funkce Vyhledávání Insight (Windows):
– V klientech verze 14 a pro starší klienty verze 12.1.x je stále možné funkci Vyhledávání Insight povolit nebo

zakázat, avšak nelze nastavit úroveň citlivosti nebo akce. Namísto toho funkce Vyhledávání Insight využívá interní
nastavení pro optimalizaci prověřování, protože funkce zjišťování Download Insight je nyní zcela prováděna
prostřednictvím ochrany v reálném čase. Nová možnost Povolit funkci Vyhledávání Insight na kartě Podrobnosti
o prověřování nahradí ve verzi 12.1.x kartu Vyhledávání Insight. Klikněte na možnost Zásada ochrany před
viry a spywarem > Prověřování definovaná správcem, zvolte naplánovaná prověřování nebo prověřování na
požádání a potom klikněte na možnost Podrobnosti o prověřování.

– Možnost Vyhledávání Insight u standardních klientů a klientů Embedded nebo VDI umožňuje funkci Auto-Protect
a plánovanému a ručnímu prověření vyhledat informace o hodnocení souborů a definice v cloudu. Nicméně
klienti vnitřní sítě obsahují kompletní sadu definic a nevyužívají funkci Vyhledávání Insight. Můžete povolit funkci
Vyhledávání Insight na kartě Klienti > Zásady > Externí komunikace > Odeslané informace.

• Naplánovaná prověřování a prověřování na požádání podporují proměnné %systemdrive% a %userprofile%
(Windows): Tato prověřování umožňují vybrat konkrétní složky, které chcete prověřit, místo prověřování všech souborů
v klientském počítači se systémem Windows. Proměnná %systemdrive% udává umístění, ve kterém je nainstalován
operační systém Windows. Proměnná %userprofile% odpovídá složkám uživatelských profilů pro přihlášené uživatele.
Tyto složky můžete také vyloučit z prověřování pomocí zásady výjimek.

• Zprávy zobrazují hodnotu hash aplikace, kterou můžete použít k blokování aplikací: Hodnotu hash můžete
použít místo názvu aplikace a přidat ji do zásad, které blokují aplikace. Hodnota hash je unikátní, zatímco název
aplikace unikátní být nemusí. Pokud chcete zjistit hodnotu hash, podívejte se do sloupce Typ hodnoty hash /
Hodnota hash aplikace v následujícím hlášení:
– Zprávy o rizicích: Infikované a ohrožené počítače; Stáhnout distribuci rizika; výsledky zjišťování SONAR; Distribuce

hrozeb ochrany technologie SONAR; Denní hlášení o stavu aplikace Symantec Endpoint Protection; a Týdenní
hlášení o stavu aplikace Symantec Endpoint Protection, pokud chcete zobrazit zprávy o rizicích, klikněte na
možnost Zprávy > Rychlé hlášení > Riziko.

– Odkaz stránka Domů > Souhrn aktivity
• Odeslání dat z klientů a shromažďování dat serveru: Aplikaci Symantec Endpoint Protection můžete povolit, aby do

společnosti Symantec odesílala informace o zjištěných hrozbách a konfiguraci sítě. Společnost Symantec využívá tyto
informace pro dodatečnou analýzu a zlepšení bezpečnostních funkcí produktu.
– Verze 14 má několik nových typů odesílání dat z klientů, které můžete povolit. Tyto možnosti najdete po kliknutí na

možnost Klienti > karta Zásady > Externí komunikace > karta Odeslané informace > Více možností.
– Dřívější typy odesílání dat jsou automaticky odesílána prostřednictvím možnosti Odesílat společnosti Symantec

anonymní data za účelem získání rozšířených informací ochrany před hrozbami. Ve verzi 12.1.6.x a starší
byla tato možnost označena jako Umožnění počítačům automaticky předávat vybrané anonymní bezpečnostní
informace společnosti Symantec.
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– Použijte novou možnost Odesílat společnosti Symantec data s údaji o klientech za účelem vlastní analýzy,
pouze pokud využíváte program dodávaný společností Symantec a získáváte doporučení přímo pro vaši síť
zabezpečení.

– Pro shromažďování dat serveru je nyní možnost Ano, chci pomoci společnosti Symantec optimalizovat
koncová bezpečnostní řešení a odeslat anonymní systémové informace a informace o využití označena
jako Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených informací ochrany před
hrozbami. Tuto možnost najdete na kartě Správce > Servery > Upravit vlastnosti lokace > Shromažďování dat.

• Služba LiveUpdate stahuje nové typy obsahu: Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager stahuje další typy
obsahu ze serverů LiveUpdate:
– Opravy zabezpečení klienta
– Endpoint Detection and Response: Součást Endpoint Detection and Response (EDR) pomocí těchto definic zjišťuje

a analyzuje podezřelé aktivity a problémy v hostiteli a koncových bodech.
– Knihovna a konfigurace běžného síťového přenosu: Tyto definice jsou používány v celém produktu pro účely

síťového přenosu a telemetrie.

Systémové požadavky

Operační systém • Symantec Endpoint Protection Manager:
– Windows Server 2016

• Klient pro systém Linux:
– Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 a 7.2 (podpora předkompilovaných binárních souborů)
– Oracle Linux (OEL) 6U5

• Klient pro systém Mac:
– MacOS 10.12 (Sierra)

Databáze SQL Server 2014 SP2
Webový prohlížeč Pro webovou konzoli aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a nápovědu:

• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox 5.x až 49.0.1
• Google Chrome do verze 54.0.x

Ostatní • net-tools nebo iproute2 (komunikace s klientem systému Linux)
• Aktualizace LiveUpdate v klientovi systému Linux již nevyžaduje instalaci rozhraní Java.

Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Obrazovka instalace z disku DVD je přehledná a obsahuje pouze několik obrazovek:

• Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager můžete nainstalovat z první obrazovky a nikoli až z pozdější.
• Můžete zobrazit stručnou příručku, která popisuje, jak pomocí výchozí instalace zavést 500 a méně klientů.

Průvodce instalací serveru pro správu

• Průvodce instalací nyní zobrazí dostupné místo na disku u místních jednotek, avšak nezobrazí místo na pevném
disku u jednotek USB nebo diskových jednotek. Průvodce neumožní nainstalovat server pro správu, pokud počítač
nesplňuje minimální požadavky na systém. Instalace bude pokračovat, pokud počítač splňuje doporučené systémové
požadavky. Doporučené minimální místo na pevném disku, které server pro správu na systémovém disku potřebuje,
je 40 GB. Na alternativním disku je místo požadované serverem pro správu 15 GB (systémová jednotka) a 25 GB
(instalační jednotka).

• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se instaluje pomocí protokolu HTTPS: Když aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager instalujete poprvé, použije ve výchozím nastavení ke komunikaci mezi
serverem pro správu a klienty protokol HTTPS. Pokud upgradujete ze starší verze, aplikace Symantec Endpoint
Protection si ponechá protokol ze starší verze. Při upgradu s použitím protokolu HTTP můžete vytvořit nový seznam
serverů pro správu, který používá protokol HTTPS, a přepnout na tento seznam v dialogovém okně Nastavení
komunikace.
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Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Průvodce konfigurací serveru pro správu

• Byla změněna výchozí instalace ze 100 klientů a méně na 500 klientů a méně.
• Obrazovky e-mailové adresy správce a testovacího e-mailu byly sloučeny jedné a byl vylepšen pracovní postup

testování e-mailové adresy správce.
• Obsahuje možnost podpory komunikace s poštovním serverem pomocí protokolu TLS týkající se přípravy serveru

k použití zabezpečeného připojení. Komunikaci pomocí protokolu TLS nakonfigurujete také v dialogovém okně
Vlastnosti serveru. Ve starších verzích je k dispozici pouze protokol SSL. Navíc můžete testovat připojení e-
mailového serveru kdykoli a nejen pouze během instalace.

• Obrazovka Spustit aktualizaci LiveUpdate a informace o partnerovi byly sloučeny do jedné obrazovky.
• Byla odebrána stránka potvrzení výchozích nastavení konfigurace. Tato podrobnosti jsou nyní zapsány v souboru

SEPMConfigurationSettings.txt, který se nachází ve složce <instalační složka aplikace SEPM>
\tomcat\etc. Při upgradu z předchozích verzí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager tento textový soubor
vytvoří.

• Když čekáte, až průvodce instalací vytvoří vestavěnou databázi, indikátor průběhu zobrazí, v jaké fázi se instalace
nachází.

Resetování hesla k vestavěné databázi: Pokud zapomenete heslo vestavěné databáze nebo jej chcete změnit, spusťte
Průvodce konfigurací serveru pro správu a znovu nakonfigurujte server pro správu. V nabídce Start systému Windows
klikněte na možnost Všechny programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Nástroje aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager > Průvodce konfigurací serveru pro správu.

Konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

• Nové uživatelské rozhraní: Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager má nyní aktualizovaný cloudový vzhled
a chování s novými ikonami a písmem. Například:
– Změna ikony stavu klienta.
– Převzatá pravidla brány firewall jsou kurzívou namísto fialového stínování.

• Název úvodní stránky byl změně na stránku Začínáme.
• Před první instalací nebo upgradem zobrazí stránka Začínáme seznam požadovaných úloh, které je třeba provést:

– Spustit nyní aktualizaci LiveUpdate: V aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager byla spuštěna aktualizace
LiveUpdate a pomocí ní byla stažena alespoň jedna sada platných definic virů. Nebo, služba LiveUpdate navázala
připojení ke klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection a stáhla alespoň jednu sadu platných definic virů.

– Aktivovat produkt: Je třeba, aby byla licence platná. Nemůže obsahovat nadměrný počet instalací a nemůže se
jednat o zkušební verzi, upgrade, neplatnou licenci či licenci s vypršenou platností.

– Instalace klientského softwaru do počítačů: K serveru pro správu je třeba připojit alespoň jednoho klienta
aplikace Symantec Endpoint Protection. V podokně Domovská stránka > Stav zabezpečení je také uvedeno, zda
je nebo není nainstalován minimálně jeden klient. Stránka Začínáme se bude zobrazovat znovu, dokud nebudou
dokončeny všechny požadované úlohy. Poté se v dolní části obrazovky zobrazí zaškrtávací políčko Tuto stránku
již nezobrazovat. Stránku Začínáme lze znovu zobrazit v nabídce Nápověda.

Instalace klienta

• Průvodce zavedením klienta obsahuje následující upgrade, který usnadňuje instalaci klientů:
– Podoba příkazu k otevření Průvodce zavedením klienta se změnila z možnosti Přidat klienta na možnost Instalovat

klienta. K průvodci lze získat přístup kliknutím na podokno Klienti > Úlohy nebo kliknutím na nabídku Nápověda >
Začínáme > Požadované úlohy > Instalace klientského softwaru do počítačů.

– Dialogové okno Nastavení instalace klienta obsahuje následující nové možnosti:
• Možnost Odstranit stávající klientský software aplikace Symantec Endpoint Protection, který nelze

odinstalovat slouží k odstranění stávajícího klienta aplikace Symantec Endpoint Protection, když nefungují jiné
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způsoby instalace. Tuto funkci použijte pouze v případě, že potřebujete odebrat poškozenou nebo nefunkční
instalaci klienta aplikace Symantec Endpoint Protection.

• Možnost Ponechat stávající bezpečnostní software je výchozí nastavení, které použijte v případě, že
z klientského počítače není třeba odinstalovat žádný bezpečnostní software.

• Průvodce odinstaluje další bezpečnostní produkty třetích stran. Viz Odebrání bezpečnostního softwaru třetích
stran v aplikaci Endpoint Protection. K těmto možnostem lze získat přístup prostřednictvím Průvodce zavedením
klienta nebo prostřednictvím dialogového okna Správce > Instalovat balíčky > Nastavení instalace klienta.

• V podokně Vybrat skupinu a sady funkcí pro instalaci v průvodci byla změněna možnost Zahrnout do
instalačního balíčku klienta veškerý obsah na možnost Zahrnout do instalačního balíčku klienta definice virů.
Význam zaškrtávacího políčka je jasnější. Tato možnost se nachází v dialogovém okně Správce > Instalovat balíčky
> Exportovat instalační balíček klienta. Tato možnost je nahrazena možností Zvolit.

• Možnosti preferovaného režimu odebrány: Byly odebrány možnosti preferovaného režimu, protože průvodce ve
výchozím nastavení nainstaluje klienty v režimu počítače. Režim lze změnit na režim uživatele, avšak společnost
Symantec doporučuje nadále používat režim počítače.

Funkce serveru pro správu

• Vlastní plán replikace: Nyní můžete replikaci spustit několikrát denně, což zlepšuje efektivní hlášení a zároveň
zabraňuje zablokování v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Plán replikace byl dříve spouštěn pouze
jednou za hodinu nebo jednou za den, což byl příliš častý nebo málo častý interval. V případě některých společností
znamená potřeba splnění bezpečnostních požadavků a požadavků na zákaznická hlášení, že denní replikace není
dostatečná. V případě společností s většími síťovými prostředími by replikace v intervalu hodiny mezi vyhrazenými
servery pro správu mohla být příliš častá a nedokončila by se před zahájením dalšího intervalu replikace. Viz Instalace
druhého umístění a jeho konfigurace za účelem replikace.

• Maska podsítě pro explicitní posyktovatele aktualizací skupin: V zásadě nastavení aktualizace LiveUpdate nyní
můžete snížit počet explicitních položek poskytovatele aktualizací skupin tak, že přidáte masku podsítě klienta. Maska
podsítě umožňuje přidat větší podsíť, která může obsáhnout více podsítí, čímž se sníží počet explicitních položek
z tisíců na několik. Dříve bylo tedy nutné ručně přidat adresu IP pro každého klienta, aby bylo zajištěno, že položka
explicitního poskytovatele aktualizací skupiny byla v daném klientovi použita. Než abyste například museli zadávat
podsíť 192.168.1.0 i 192.168.2.0, můžete zadat podsíť 192.168.0.0 a masku podsítě 255.255.0.0. Viz Konfigurace
stahování obsahu klienty od poskytovatelů aktualizací skupin. Viz Typy poskytovatelů aktualizací skupin.

• Oznámení v rámci produktu: Nejnovější zprávy o aplikaci Symantec Endpoint Protection si můžete přečíst kliknutím
na odkaz Novinky na libovolné hlavní stránce konzole, která otevře webovou stránku Oznámení aplikace Endpoint
Protection. Zobrazí se ikona zvonu kdykoli, kdy je na webové stránce nová novinka nebo výstraha. Potom, co
webovou stránku otevřete, ikona zvonu zmizí. V předchozích verzích bylo nutné ručně a opakovaně kontrolovat
informace týkající se aplikace Symantec Endpoint Protection na stránce Podpora.

• Komunikace TLS 1.2: Komunikace mezi serverem pro správu a serverem pro správu nebo serverem pro správu a
klientem byla přenesena z SSL a dřívějších verzí TLS do TLS 1.2.

• Účty správců: Stránka s přehledem pro účet správce zobrazuje následující možnosti: Limit pro počet pokusů
o ověření hesla, který zobrazuje počet pokusů o přihlášení správce s chybným heslem před tím, než aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager účet uzamkne. Počet neúspěšných pokusů o přihlášení zobrazuje počet
neúspěšných pokusů o přihlášení správce.

• Možnost Zkušební účet na kartě Ověření byla změněna na možnost Zkontrolovat účet. Tato možnost zkontroluje,
zda název účtu správce existuje na připojeném serveru Active Directory nebo LDAP.

• Odkaz Rozšířené nastavení se změnil na Další nastavení na stránce Monitory > záložka Protokoly a stránka
Hlášení > záložka Rychlá hlášení.

Funkce klienta aplikace
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• Řízení zařízení (Mac):Nyní lze nakonfigurovat zásady řízení zařízení pro klienty se systémem Mac. Řízení zařízení
umožňuje ovládat používání vyměnitelných zařízení, například zařízení USB a FireWire. Zásady podporují povolení ke
čtení, zápisu a provádění akcí a podporují zařízení na základě typu, značky, modelu nebo sériového čísla.

• Automatický upgrade (Mac): Klienta se systémem Mac můžete automaticky aktualizovat z aplikace Symantec
Endpoint Protection Manager.

• Opravy zabezpečení klienta (Windows): Nyní můžete stahovat a instalovat opravy zabezpečení pro klienty pro
systém Windows pomocí služby LiveUpdate, poskytovatele aktualizací skupiny nebo serveru pro správu. Pomocí této
možnosti mohou zákazníci získat opravy zabezpečení stejně snadno jako aktualizace definic virů. Chcete-li stáhnout
opravy zabezpečení na server pro správu, ujistěte se, že je možnost povolená pro umístění. Chcete-li stáhnout opravy
zabezpečení do klientů, použijte možnost Stáhněte opravy zabezpečení, pomocí kterých opravíte zranitelná místa
v nejnovější verzi klienta aplikace Symantec Endpoint Protection v nastavení zásad aktualizace LiveUpdate.

• Řešení potíží s havárií klienta (Windows): Pokud dojde k chybě klienta nebo klient vykazuje neobvyklé chování, nová
součást shromažďuje informace o klientovi a hlásí je na server společnosti Symantec. Společnost Symantec může tyto
informace využít pro lepší pochopení příčiny chyby a zlepšování produktu. Pro povolení této funkce, klikněte na kartu
Správce > Servery > Upravit vlastnosti umístění > Shromažďování dat a přesvědčte se, zda je zaškrtnuta možnost
Povolit klientům odesílat společnosti Symantec informace k řešení potíží za účelem urychlení řešení potíží
s produktem.

• Ovladače klientů aplikace Symantec Endpoint Protection pro Windows 10 Device Guard (Windows): Systém
Windows 10 obsahuje novou funkci nazvanou Device Guard, která umožňuje uzamknout zařízení proti novým
a neznámým variantám malwaru a pokročilým trvalým hrozbám (APT). Ochrana zařízení pomocí hardwarové
technologie a virtualizace izoluje funkce související s hypervisorem od ostatních částí operačního systému Windows.

API reference

• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje sadu rozhraní API REST, které se připojují k operacím
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a provádějí je z řešení Symantec Advanced Threat Protection (ATP).
Rozhraní API použijte, pokud nemáte přístup k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Dokumentace se
nachází na těchto místech:
– Na serveru Symantec Endpoint Protection Manager na následující adrese, kde SEPM-IP je adresa IP serveru

Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html.
• Rozhraní API pro vzdálené sledování a správu (RMM) obsahuje nový příkaz assignQuarantinePolicy. Tento příkaz

přiřazuje zásadu jedné nebo více skupin umístění karantény. Dále složka dokumentace rozhraní API služby RMM byla
přejmenována z Tools\Integration na Tools\WebServicesDocumentation.

• Služba semapisrv naslouchá příkazům API pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.

Nástroje

Nástroje v tomto seznamu se nachází ve složce \Tools v instalačním souboru, který lze stáhnout ze služby FileConnect,
pokud není uvedeno jinak.

• Nástroj DeviceInfo (Mac): Umožňuje získat informace o výrobci, modelu nebo sériovém čísle konkrétního zařízení
v klientovi systému Mac, které bude použito v zásadách Řízení zařízení. Nástroj se nachází ve složce \Tools
\DeviceInfo.

• Podpora protokolu TLS pro databázi Microsoft SQL Server: Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager komunikuje s databází SQL Server ve výchozím nastavení přes šifrovaný kanál. Nástroj
SetSQLServerTLSEncryption.bat umožňuje zakázat nebo povolit šifrování TLS mezi komunikací serveru pro správu a
serveru Microsoft SQL Server. Od verze 14 jej lze použít s instalacemi serveru pro správu, které jsou nakonfigurovány
pro použití databáze Microsoft SQL Server. K nástroji lze získat přístup v tomto umístění: <instalační adresář>
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

• SymDiag nahrazuje SymHelp: Nástroj SymHelp byl přejmenován na nástroj Symantec Diagnostic (SymDiag).
Diagnostický nástroj SymDiag zjišťuje běžné potíže s různými produkty, shromažďuje data pro řešení potíží za pomoci
podpory a nabízí odkazy na další zdroje pro řešení potíží svépomocí a zdroje podpory.

• Content Distribution Monitor: Nástroj Content Distribution Monitor sleduje servery pro správu, klienty a
poskytovatele aktualizací skupiny ve vašem prostředí. Nástroj zobrazuje grafické ztvárnění celkového stavu a
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stavu distribuce obsahu, propustnosti umístění a záznamy databázové tabulky. Nová karta Informace o umístění
zobrazuje data o propustnosti, která jsou shromážděna po posledním prezenčním signálu mezi servery pro správu
tohoto umístění a klientskými počítači. Nástroj se nachází ve složce \Tools\ContentDistributionMonitor.
V předchozích verzích nebyl nástroj podporován. Tento nástroj se také nazýval SEPMMonitor.

• Nástroj SEPPrep byl odebrán: V předchozích verzích sloužil nepodporovaný nástroj SEPPrep k odebrání
konkurenčního bezpečnostního softwaru třetích stran a softwaru společnosti Symantec, a to vzdáleným způsobem
nebo pomocí skriptu. Průvodce zavedením klienta obsahuje možnosti v dialogovém okně Nastavení instalace klienta,
pomocí kterých lze odinstalovat produkty třetích stran i produkty společnosti Symantec. Pokud chcete aplikaci
Symantec Endpoint Protection odinstalovat vzdáleně, můžete také stáhnout nástroj CleanWipe ze složky Tools
\Cleanwipe.

• Složka Karanténní server a Konzole karantény byla odebrána: Server pro centrální karanténu a konzole karantény
byly odebrány z instalační obrazovky Symantec Endpoint Protection a ze složky Tools\CentralQ. Nástroj pro
centrální karanténu je možné i tak používat, ale můžete ho stáhnout pouze z předchozí verze aplikace Symantec
Endpoint Protection.

Odebrané a nepodporované funkce

• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager již nepodporuje:
– Instalace aplikace v systému Windows Server 2003, jakémkoli operačním systému pro stolní počítače nebo

32bitovém operačním systému.
– SQL Server 2005, SQL Server 2008 SP3 a starší a SQL Server 2008 R2 SP2 a starší.
– Migrace z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 11.x nebo 12.0 na 14. Nejprve je nutné provést upgrade

na nejnovější verzi 12.1 nebo odinstalovat starší verzi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager zobrazí upozornění na migrace 11.x nebo 12.0 až 14.

– Schopnost importovat instalační balíček klienta pro verzi 11.x.
• Webová konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager již nepodporuje prohlížeče Internet Explorer 8, 9 a

10.
• Klient aplikace Symantec Endpoint Protection již nepodporuje:

– Instalace na jakoukoli verzi systému Windows XP / Server 2003.
– Instalace na jakoukoli verzi systému Windows Embedded založenou na systému Windows XP, jako je systém

Windows Embedded Standard 2009.
– systém Mac OS X 10.8,
– aktualizace klientů verze 11.x nebo 12.0. Klienti aplikace Symantec Endpoint Protection 11.x již nemohou získat

aktualizovaný obsah z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Chcete-li nadále chránit klientské počítače
verze 11.x a zajistit jejich nejlepší možné zabezpečení, je třeba upgradovat klienty z verze 11.x na verzi 14. Můžete
také spustit hlášení, které zobrazí počítače, které mají stále nainstalovanou aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager 11.x nebo 12.0. Klikněte na možnost Monitory > karta Oznámení, čímž přidáte oznámení zobrazující
seznam počítačů s nainstalovanými nepodporovanými verzemi 11.x a 12.0.

• Podpora aplikace Symantec Network Access Control skončí v období od září do listopadu 2017. Verze 14
aplikaci Symantec Network Access Control nepodporuje. Pokud chcete aplikaci Symantec Network Access Control.
používat, měli byste použít verzi 12.1.5 a starší. Nápověda k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager již navíc
neobsahuje dokumentaci k funkcím aplikace Symantec Network Access Control.

• Již není podporována sdílená mezipaměť služby Insight s podporou řešení vShield (VSIC) a virtuální bezpečnostní
zařízení (SVA). V položce Zásada ochrany před viry a spywarem karta Nastavení pro Windows > Různé > Sdílená
mezipaměť služby Insight již neobsahuje možnost Povolit sdílenou mezipaměť služby Insight nebo Sdílená
mezipaměť služby Insight pomocí aplikace VMware vShield. Místo toho zaškrtnete možnost Sdílená mezipaměť
služby Insight pomocí sítě nebo zrušíte její zaškrtnutí. Aplikace Symantec Endpoint Protection stále nabízí pro
virtuální infrastruktury sdílenou mezipaměť služby Insight a funkci výjimky virtuální bitové kopie. Můžete také spustit
aplikaci Symantec Data Center Security: Server a aplikace Symantec Endpoint Protection společně.

• Byla odebrána nabídka Domovská stránka > Obvyklé úlohy. Nabídka Obvyklé úlohy dříve představovala seznam
požadovaných úloh. Pokud chcete zobrazit seznam požadovaných i běžných úloh, klikněte na stránku Nápověda >
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Začínáme. Stránka Začínáme se také zobrazí po provedení upgradu nebo v případě, že nebyla dokončena jakákoli
z požadovaných úloh.

• Na kartě Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate > Pokročilá nastavení byla odebrána možnost Pro připojení
ke službě LiveUpdate jsou vyžadovány standardní hlavičky protokolu HTTP. Ve verzi 12.1.6 lze povolením
této možnosti požadovat standardní hlavičku protokolu HTTP pro připojení k aktualizaci LiveUpdate, pokud připojení
použilo nestandardní hlavičky, které mohou být blokovány jinou bránou firewall, než je brána firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection. U klientů systému Windows, Mac a Linux je ve výchozím nastavení požadováno, aby
používali standardní hlavičky protokolu HTTP, takže tato možnost již není třeba.

• Byla odebrána možnost pro omezené správce spustit hlášení pro klienty a servery, na kterých je spuštěna aplikace
Symantec AntiVirus 10.x a starší. Aplikace Symantec Endpoint Protection nepodporuje ani neaktualizuje obsah klientů
programu Symantec AntiVirus.

• Sloupec Platí pro v možnosti Zásada výjimek > Výjimka aplikace systému Windows byl odebrán. Sloupec Platí
pro byl použit pro klienty verze 11.0.x, 12.1.x a novější klienty. Protože klienti verze 11.0.x již nejsou podporováni,
nejsou tyto informace třeba.

Dokumentace

• Můžete si přečíst novou stručnou příručku, která popisuje, jak nainstalovat a okamžitě spustit aplikaci Symantec
Endpoint Protection. Tento způsob použijte, pokud máte méně než 500 klientů s výchozí instalací.

• Verze 14 neobsahuje příručku Začínáme. Místo toho si přečtěte kapitolu Začínáme Instalační příručky a příručky pro
správu aplikace Symantec Endpoint Protection, která obsahuje informace o přizpůsobitelné instalaci. Tato kapitola
obsahuje stejná témata, jaká obsahovala příručka Začínáme.
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Slovníček

Zkontrolovat definice některých pojmů

Slovníček definuje technologie, které používá aplikace Symantec Endpoint Protection.

Bloodhound
Technologie Bloodhound dokáže rozpoznat vysoké procento neznámých virů izolováním a vyhledáním logických oblastí
souboru. Potom provede analýzu logiky programu, v níž vyhledá chování, které je vlastní virům.

Rychlé spuštění ochrany před malwarem
Funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM) chrání klientské počítače před hrozbami, které se načítají
během spouštění počítače. Aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje ovladač na ochranu před malwarem, který
spolupracuje s ovladačem rychlého spuštění ochrany před malwarem v systému Windows, a poskytuje tak zabezpečení.
Nastavení je podporováno v systému Microsoft Windows 8 a Windows Server 2012.

Ovladač rychlého spuštění ochrany před malwarem představuje zvláštní druh ovladače, který se spustí jako první
a ověří, zda ostatní ovladače pro spuštění neobsahují škodlivý kód. Jakmile ovladač Symantec Endpoint Protection
nalezne ovladač pro spuštění, určí, zda je tento ovladač v pořádku, škodlivý nebo neznámý. Ovladač Symantec Endpoint
Protection poté tyto informace odešle systému Windows, který se rozhodne, zda zjištěný ovladač povolit nebo blokovat.

Nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí možnost škodlivé a kriticky škodlivé ovladače označit
jako neznámé. Mezi kriticky škodlivé ovladače patří takové ovladače, které byly rozpoznány jako malware, ale jsou
vyžadovány ke spuštění počítače. Podle výchozího nastavení umožňuje systém Windows neznámým ovladačům se
načítat. Podle potřeby můžete také využít možnost potlačení v případě falešného poplachu, který způsobil zablokování
důležitého ovladače. Zablokování důležitého ovladače může způsobit, že se klientský počítač nebude moci spustit.

Aby bylo nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection použito, je nutné v systému Windows povolit ovladač rychlého
spuštění ochrany před malwarem. K prohlížení a úpravě nastavení ochrany ELAM pro systém Windows slouží editor
zásad skupiny systému Windows. Další informace naleznete v dokumentaci systému Windows

Důvěryhodnost souborů
Důvěryhodnost souborů označuje úroveň jejich potenciální škodlivosti. Společnost Symantec určuje důvěryhodnost
souborů sběrem informací o charakteristice daného souboru.

Insight
Funkce Insight slouží k vynechání digitálně podepsaných a důvěryhodných neškodných souborů. Některé soubory
obsahují typická slabá místa. Po původním prověření těchto souborů je možné při dalším prověřování tyto soubory
vynechat, jelikož definice zranitelných míst se téměř nikdy nemění. Funkce Insight zároveň k vynechání důvěryhodných
souborů využívá data s hodnocením. Úroveň důvěry k souborům lze podle potřeby měnit. Pokud vyberete možnost
Soubory důvěryhodné pro komunitu a Symantec, prověřování bude vynechávat více souborů (nižší zabezpečení).
Pokud vyberete možnost Důvěryhodné pro společnost Symantec, prověřování bude vynechávat méně souborů (vyšší
zabezpečení).

Vyloučením souborů lze zvýšit rychlost prověřování.
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Vyhledávání Insight
Vyhledávání Insight poskytuje klientům verze 12.1.x cloudovou ochranu. Vyhledávání Insight se spouští v rámci
plánovaného nebo ručního prověření a kontroluje důvěryhodnost souborů stažených z podporovaného portálu.
Vyhledávání Insight získává informace z databáze hodnocení společnosti Symantec (Symantec Insight), která se nachází
v cloudu. Data hodnocení obsahují informace o potenciální škodlivosti souboru, které vychází z údajů sítě Symantec
Global Intelligence Network.

Od verze 14 nelze u vyhledávání Insight nastavit úroveň citlivosti. U vyhledávání Insight je nastavena stejná citlivost jako
u funkce Download Insight.

NOTE

Vyhledávání Insight se nespustí při prověřování po kliknutí pravým tlačítkem na složky nebo jednotky. Spustí se
při prověření po kliknutí pravým tlačítkem na vybrané soubory z portálů.

Co je .slf soubor?
Soubory licencí společnosti Symantec používají příponu souborů .slf (Symantec License File). Při zakoupení licence
obdržíte licenční soubor Symantec e-mailem, nebo si jej můžete stáhnout. Pozn.: pokud vám byl licenční soubor zaslán e-
mailem, obdržíte jej v podobě souboru formátu .zip přiloženého k e-mailu. Soubor formátu .zip obsahuje potřebný soubor
licence .slf.

Soubor licence obsahuje nejméně jeden licenční klíč, který je vyžadován k aktivaci jedné nebo více funkcí v aplikaci
společnosti Symantec. Soubory licence obsahují zabezpečená data XML, která jsou pro každou aplikaci jedinečná.
Soubor licence není možné upravit bez následného porušení nebo zneplatnění licence.

Svůj produkt Symantec můžete aktivovat pomocí importovaného .slf souboru. Pro import souboru do Symantec Endpoint
Protection Manager využijte Průvodce aktivací licence.

Pokud chcete zakoupit licence, obraťte se na preferovaného prodejce.

Kategorie rizik
Aplikace Symantec Endpoint Protection kategorizuje typy rizik. Do kategorie Malware patří dílčí kategorie Viry. V dřívější
verzi produktu byly přítomny kategorie dělící rizika na makro a jiná než makro. Viry kategorie makro a jiné než makro jsou
nyní součástí dílčí kategorie Viry.

Do kategorie Bezpečnostní riziko patří spyware, adware a další aplikace, které mohou počítač ohrozit. Dílčí kategorie
Bezpečnostní riziko se průběžně mění v reakci na informace, které společnost Symantec o rizicích získává.

Co je sdílená mezipaměť služby Insight?
Sdílená mezipaměť služby Insight aplikace Symantec Endpoint Protection umožňuje neprověřovat opakovaně soubory,
které aplikace Symantec Endpoint Protection označila za bezpečné. Jakmile aplikace Symantec Endpoint Protection
prověří soubor na hrozby a označí ho za bezpečný, klient odešle informace o souboru do sdílené mezipaměti služby
Insight. Když chce poté jiný klient prověřovat ten stejný soubor, může se dotázat sdílené mezipaměti služby Insight, zda
je soubor bezpečný. Pokud soubor bezpečný je, klient daný soubory prověřovat nebude. Pokud soubor bezpečný není,
klient ho prověří na přítomnost virů a odešle výsledky do sdílené mezipaměti služby Insight.

Společnost Symantec podporuje použití funkce sdílené mezipaměti služby Insight pouze ve virtuálních prostředích.

Informace o sdílené mezipaměti služby Insight
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SONAR
Funkce SONAR poskytuje ochranu v reálném čase, která umožňuje odhalit potenciálně škodlivé aplikace při jejich
spuštění v počítači. Funkce SONAR využívá k odhalení nových a neznámých hrozeb jak heuristickou metodu, tak data s
hodnocením. Funkce SONAR umožňuje odhalit hrozbu dříve, než dojde k vytvoření tradičních definic virů a spywaru, a
nabízí tak ochranu i před nejnovějšími hrozbami.

Co je nástroj Virtual Image Exception?
Správci využívají základní obrazy k vytváření virtuálních strojů pro prostředí VDI. Nástroj Symantec Virtual Image
Exception umožňuje klientům vynechávat prověřování přítomnosti hrozeb v souborech základních obrazů. Vynechání
některých souborů snižuje zatížení disku a také zvyšuje výkon procesoru při prověřování v prostředí VDI.

Před povolením této funkce ve Správci aplikace Symantec Endpoint Protection nejprve na souborech základního
obrazu spusťte nástroj Virtual Image Exception. Nástroj Virtual Image Exception označí soubory základních obrazů
přidáním atributu. Pokud se soubor změní, atribut je odebrán. Tento nástroj se nachází ve složce /Virtualization/
VirtualImageException v instalačním souboru produktu Symantec Endpoint Protection s nástroji.

Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána. Pokud funkci povolíte, klient bude před zahájením prověřování souboru
hledat tento atribut. Pokud je soubor základního obrazu označen a nezměnil se, klient prověřování souboru vynechá.

NOTE

Aplikace Symantec Endpoint Protection podporuje nástroj Virtual Image Exception pro spravované
i nespravované klienty, ale ne jeho použití ve fyzickém prostředí. Nelze jej používat na nefixních jednotkách,
jako jsou například mapované síťové jednotky, jednotky CD/DVD, jednotky USB atd.
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Nápověda k dialogovému oknu produktu

Referenční informace o nastavení v dialogových oknech

V této části můžete procházet všechna témata nápovědy pro dialogová okna aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

Protokoly
Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv
K zobrazení protokolů a rychlých zpráv můžete použít výchozí filtr nebo můžete omezit zobrazená data konfigurováním
možností filtru. Přizpůsobený filtr lze uložit a použít jej v budoucnosti.

U polí možností filtrů nejsou rozlišována malá a velká písmena. V některých polích je možné použít zástupné znaky. Jako
zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec
znaků.

Table 217: Základní možnosti filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Možnost Popis

Typ protokolu nebo Typ
sestavy

Zobrazí název protokolu nebo název zprávy.

Obsah protokolu nebo
Vybrat hlášení

Určuje konkrétní typ protokolu nebo rychlé zprávy, které chcete zobrazit. Některé protokoly nebo zprávy
mají více než jeden typ.

Použít uložený filtr Určuje filtr, který chcete použít k vytvoření zobrazení.
K zobrazení informací o auditu můžete použít výchozí filtr nebo vlastní filtr, který jste pojmenovali a uložili.

Časové období Určuje časové období událostí, které chcete v protokolu zobrazit. Můžete například vybrat možnost
Uplynulý týden nebo Uplynulý rok.

Note: Pokud zvolíte možnost Nastavit určená data, musíte nastavit hodnoty Datum spuštění a Datum
ukončení.

Základní možnosti všech protokolů
Položka Možnosti ve všech protokolech popisuje možnosti, které jsou k dispozici v okně zobrazeného protokolu.

Table 218: Možnosti ve všech protokolech

Možnost Popis

Automatická
aktualizace

Určuje interval aktualizace protokolu.

Zpět Vrátí se na filtr protokolů.
Exportovat Exportuje data protokolu v daném filtrovaném seznamu do souboru s hodnotami oddělenými čárkami.
Podrobnosti Zobrazuje podrobnosti o vybrané položce.
Zobrazit použité filtry Zobrazuje filtry použité v protokolu.
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Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv
Nejběžnější další nastavení všech protokolů a rychlých zpráv  uvádí nejběžnější nastavení filtrů, které protokoly a zprávy
používají.

Table 219: Nejběžnější další nastavení všech protokolů a rychlých zpráv

Možnost Popis Protokol nebo zpráva

Typ události Zahrnuje součást nebo akci vedoucí ke spuštění události, kterou chcete
zobrazit.

Vše

Závažnost Zobrazuje minimální úroveň závažnosti událostí, které chcete zobrazit.
Toto nastavení filtruje zobrazení tak, aby se zobrazila jen vybraná a vyšší
úroveň závažnosti. Pokud například vyberete možnost Hlavní, zobrazí se
hlavní a závažné události.

Řízení aplikací a zařízení,
Shoda, Ochrana před
neoprávněným využitím sítě
a hostitele, Systém

Operační systém Zahrnuje pouze počítače s tímto operačním systémem. Řízení zařízení, Shoda, Stav
počítače, Ochrana před
neoprávněným využitím sítě
a hostitele, SONAR, Riziko,
Prověřování

Umístění Zahrnuje místní nebo vzdálené umístění, o kterém chcete zobrazit
informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný
znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete
rovněž kliknout na tečky a vybrat web ze seznamu známých webů.

Audit, Řízení aplikací a zařízení,
Shoda, Stav počítače, Ochrana
před neoprávněným využitím sítě
a hostitele, Systém

Doména Zahrnuje doménu, o které chcete zobrazit informace.
Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako
zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak,
a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž
klepnout na tečky a vybrat doménu ze seznamu známých domén.

Vše

Skupina Určuje skupinu, o které chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný
znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete
rovněž kliknout na tečky a vybrat skupinu ze seznamu známých skupin.

Note: Protože všechny skupiny jsou podskupinami výchozí nadřazené
skupiny, filtr při vyhledávání skupin postupuje hierarchicky od názvu
výchozí skupiny. Pokud název vaší skupiny nezačíná stejným písmenem,
zadejte před hledaný řetězec hvězdičku jako zástupný znak.

Note: Máte-li například skupinu Nákup a zadáte do pole n*, nebude
nalezena a v zobrazení se neobjeví žádná skupina. Chcete-li vyhledat
skupinu s názvem Nákup, zadejte řetězec *p*.

Vše kromě auditu

Server Určuje server pro správu, o kterém chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný
znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete
rovněž kliknout na tečky a vybrat server ze seznamu známých serverů.

Vše

Počítač Zahrnuje počítač, o kterém chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný
znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Zadat lze
i seznam hodnot oddělených čárkami.

Řízení aplikací a zařízení,
Shoda, Stav počítače, Ochrana
před neoprávněným využitím
sítě a hostitele, SONAR, Riziko,
Prověřování

Uživatel Zahrnuje uživatelské jména, o kterých chcete zobrazit informace. Vše
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Možnost Popis Protokol nebo zpráva

Adresa IP Zahrnuje adresu IP počítače, o které chcete zobrazit informace. Pokud
chcete filtrovat protokoly nebo zprávy pomocí IP adresy, použijte IP
adresu, která se uvádí v zobrazení protokolu Stav počítače.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný
znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Zadat lze
i seznam hodnot oddělených čárkami.

Note: Při exportu protokolu může být položka adresy IP prázdná, tj.
nebude použit formát x.x.x.x. Absence adresy IP značí, že riziko bylo
zjištěno na serveru pro správu, ne ve vzdáleném počítači.

Řízení aplikací a zařízení,
Shoda, Stav počítače, Ochrana
před neoprávněným využitím sítě
a hostitele, Prověřování

Vzdálená adresa IP Určuje vzdáleného hostitele, o kterém chcete zobrazit informace.
Toto pole podporuje pouze názvy hostitelů a nikoli adresu IPv4 nebo IPv6.
Neověřuje, zda je název hostitele správný či nikoli.

Shoda, Ochrana před
neoprávněným využitím sítě
a hostitele

Vzdálený hostitel Určuje vzdáleného hostitele, o kterém chcete zobrazit informace. Shoda, Ochrana před
neoprávněným využitím sítě
a hostitele

Prohlížení protokolů

Protokol auditu a rychlé zprávy
Protokol auditu a rychlá zpráva obsahují informace o událostech změn zásad.

Hlášení auditu obsahuje jeden typ zprávy, Použité zásady.

Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Table 220: Možnosti filtru Další nastavení pro zobrazení protokolu auditu

Možnost Popis

Název zásady Určuje název zásady, o které chcete zobrazit informace.
Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník (?),
který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků.

• Typ události
• Doména
• Umístění
• Server
• Uživatel

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Základní možnosti všech protokolů

Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Protokol o souladu a rychlé zprávy
Protokol Integrita hostitele klienta a rychlé zprávy uvádějí podrobnosti o kontrole integrity hostitele v klientech.

U některých polí lze jako zástupný znak použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která
představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a vybrat web ze seznamu známých webů.

Protokol Integrita hostitele klienta > Další nastavení

Rychlé zprávy o souladu
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Table 221: Protokol Integrita hostitele klienta > Další nastavení

Možnost Popis

• Typ události
• Operační systém
• Závažnost
• Umístění
• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Uživatel
• Adresa IP
• Vzdálený hostitel
• Vzdálená adresa IP

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Protokol Určuje protokol, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost TCP nebo ICMP.
Směr Určuje směr provozu, o kterém chcete zobrazit informace.

Table 222: Rychlé zprávy o souladu

Možnost Popis

Stav integrity
hostitele

Zobrazuje klienty, u kterých byla nebo nebyla úspěšná kontrola integrity hostitele spuštěná v příslušném
počítači.
• Předáno

Klient je nainstalován a má platný identifikátor UID a byly úspěšně provedeny kontroly zásad a integrity
hostitele.

• Došlo k chybě
Klient je nainstalován a má platný identifikátor UID, avšak kontroly zásad a integrity hostitele proběhly
neúspěšně.

Shrnutí klientů
podle nedodržení
shody

Tato zpráva obsahuje obecné důvody událostí selhání kontroly, jako je antivirová ochrana, brána firewall nebo
připojení VPN.

Podrobnosti o
nedodržení shody

Zobrazuje míru selhání jednotlivých kontrol vyžadovaných požadavkem integrity hostitele. Poskytuje více
informací než Shrnutí klientů podle nedodržení souladu. Zobrazuje například odděleně klienty bez
nainstalované antivirové ochrany a klienty se zastaralými definicemi virů.

Nekompatibilní
klienti dle místa

Pomocí této zprávy zjistíte, zda je v některých umístěních více problémů se souladem než v jiných.

Protokoly a rychlé zprávy o řízení aplikací a zařízení
Protokoly a rychlé zprávy o řízení aplikací a zařízení mohou obsahovat informace o událostech blokování určitého typu
chování. Mezi tyto informace patří časy a typy událostí, provedené akce, domény, hostitelé, pravidla a procesy volání.

Jsou shromažďovány informace o řízení aplikací a ochraně před změnami, o chování hardwaru a softwaru, které bylo
zjištěno technologií řízení zařízení.

NOTE

V řídicím protokolu se mohou objevit dvě položky pro jednu událost. Dvě položky se mohou například objevit,
pokud aplikace čte soubor a následně se do něj pokusí zapisovat. Dvě položky se také objeví, pokud aplikace
do souboru zapisuje a následně se ho pokusí vymazat. Události, které se objeví v protokolu řízení, mohou místo
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skutečné velikosti souboru ukazovat velikost 0 bajtů. Běžně se velikost 0 bajtů zobrazí v případě, kdy se pravidlo
řízení aplikace spustí před procesem, který slouží k vytvoření nebo zápisu souboru.

Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Table 223: Možnosti filtru Další nastavení pro protokol a zprávu Řízení aplikací a protokol a zprávu Řízení zařízení

Možnost Popis

• Závažnost
• Typ události
• Operační systém
• Umístění
• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Uživatel
• Adresa IP

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Testovací režim Zobrazí události na základě nastaveného režimu zásad. Klikněte na tlačítko Ano u režimu Test (pouze
protokol) a na tlačítko Ne u režimu Pracovní. Možnost Ne zobrazí pouze informace o počítačích v režimu
Pracovní a nikoli v režimu Test (pouze protokol).
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol Řízení aplikací.

Akce Určuje typ akce, o které chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost Blokovat nebo
Pokračovat.
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol Řízení aplikací.

Velikost souboru Určuje velikost souboru, který byl řízením aplikací zjištěn. Můžete zobrazit informace o všech souborech
nebo jen těch souborech, které jsou menší nebo větší než zadaná velikost.

Proces volajícího Zobrazí proces nebo aplikaci, které aktivují událost. Předpokládejme, že vytvoříte například pravidlo,
které blokuje programům zápis do složky. Pokud se poté pokusíte uložit do složky dokument, bude
zaprotokolována událost, u které bude jako proces volání uveden program winword.exe.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která
představuje libovolný řetězec znaků. Zadat lze i seznam hodnot oddělených čárkami.
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol Řízení aplikací.

Možnosti v okně protokolu Řízení aplikací a zařízení popisují možnosti, které jsou k dispozici v okně protokolu po
zobrazení jednoho z protokolů.

Table 224: Možnosti v okně protokolu Řízení aplikací a zařízení

Možnost Popis

Akce Chcete-li přidat vybraný proces do zásady výjimek, aby jej klient neprověřoval, klikněte na možnost Přidat
proces do zásady výjimek a poté na možnost Spustit.
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Table 225: Typy rychlých zpráv o řízení aplikací a zařízení

Možnost Popis

Skupiny s protokoly
řízení aplikace s nejvíce
výstrahami

Určuje minimální úroveň závažnosti událostí, které chcete zobrazit. Toto nastavení filtruje zobrazení tak,
aby se zobrazila jen vybraná a vyšší úroveň závažnosti. Pokud například vyberete možnost Hlavní, zobrazí
se hlavní a závažné události.

Nejvíce blokovaných
cílů

Tato možnost je k dispozici pouze pro zprávu Skupiny s protokoly řízení aplikace s nejvíce výstrahami
a Nejvíce blokovaných cílů.

Nejvíce blokovaných
zařízení

Tato možnost je dostupná pouze pro zprávu Nejvíce blokovaných zařízení.

Základní možnosti všech protokolů

Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Protokoly a hlášení Stav počítače
Protokoly a zprávy Stav počítače obsahují informace o stavu počítačů v síti, například které počítače byly infikovány nebo
nejnovější aktualizace definic. Pomocí protokolu Stav počítače je také možné provádět některé příkazy.

NOTE

Protokol Stav počítače může obsahovat ikonu zprávy, po jejímž stisknutí se zobrazí další informace o analýze
nástrojem Power Eraser.

V položce Časové období můžete nakonfigurovat možnost Nastavit konkrétní data > Přihlášen od. Tato možnost
určuje, že chcete zobrazit všechny záznamy počítače, který se k serveru od nastaveného data a času nepřihlásil.

Table 226: Další nastavení > Standardní volby v protokolu Stav počítače a v rychlé zprávě

Možnost Popis

Datum definice Zahrnuje pouze ty počítače, jejichž datum definice virů je pozdější než nastavené datum nebo jež mají
odpovídající verzi.
V seznamu lze vybrat konkrétní verze definic virů z databáze. Úloha údržby databáze tento seznam pravidelně
čistí, takže počet verzí v tomto seznamu neroste donekonečna.

Verze produktu Vyhledá počítače, které mají staršího klienta, než jsou zadané verze klientů.
Verze zásad Zahrnuje pouze počítače s touto verzí zásad.
Aktualizace
Service Pack

Zahrnuje pouze počítače s touto aktualizací Service Pack.

Verze IPS Zahrnuje pouze počítače se zadanými verzemi signatur prevence narušení.
Poslední čas
prověřování starší
než

Určuje, že mají být zahrnuty všechny počítače, jejichž poslední prověřování bylo provedeno před uvedenou
dobou. Můžete například vybrat možnost Uplynulých 24 hodin nebo Uplynulý měsíc.
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Možnost Popis

• Umístění
• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Uživatel
• Adresa IP
• Operační

systém

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Stav online Stav Online zahrnuje pouze počítače, které jsou připojeny k serveru pro správu. Stav Offline zahrnuje pouze
počítače, které nejsou připojeny k serveru pro správu.

Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Table 227: Další nastavení > Možnosti shody v protokolu Stav počítače a v rychlé zprávě

Možnost Popis

Stav integrity
hostitele

Určuje, zda v klientském počítači úspěšně nebo neúspěšně proběhla kontrola integrity hostitele.

Důvod integrity
hostitele

Určuje, že chcete zobrazit pouze informace o počítačích, u kterých nastal tento důvod pro aktuální stav integrity
hostitele. Můžete například zkontrolovat počítače, kde je důvodem změna umístění.

Zaškrtávací políčka
ochrany

Kliknutím na zaškrtávací políčka zobrazíte klientské počítače, u kterých je zakázána uvedená ochrana.
Možnost Pouze infikované zobrazí pouze infikované počítače.
Modul TPM nainstalován Modul TPM (Trusted Platform Module)

Základní možnosti všech protokolů

Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Zobrazení ochrany systému

Protokoly a zprávy o klamavém chování
Protokoly a zprávy o klamavém chování obsahují informace o jakékoli aktivitě, kterou klienti odešlou zpět do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager v důsledku aktivity klamavé položky. Klamavá položka je navržena tak, aby byla
pro útočníka zajímavá. Odesílá však události zpět do klienta a do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pouze
za účelem informování o tom, že byla napadena.

Klamavé chování je sada nástrojů, které slouží k zobrazení zdánlivě žádoucích dat a vektoru útoku potenciálním
útočníkům. Pomocí těchto nástrojů rychle detekujete pokusy o infiltraci a zastavíte je.

• Akce, které lze provést u událostí v protokolech klamavého chování zobrazí akce, které lze provést v klientech po
kliknutí na položku Zobrazit protoko.

• Zprávy o klamavém chování zobrazí rychlá hlášení a plánovaná hlášení aktivity klamavé položky.
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Table 228: Akce, které lze provést u událostí v protokolech klamavého chování

Možnost Popis

Umístit klienty do
karantény

Přesune do karantény klienty, kteří jsou podle vás nějakým způsobem ohroženi.

Přemístit klienty
z karantény

Odebere klienty z karantény. Tuto možnost použijte, pokud byl útok neutralizován, nebo v případě, že jste
klienta umístili do karantény omylem.

Table 229: Zprávy o klamavém chování

Souhrn Popis

Počítače s nejvyšším
výskytem klamavého chování

Zobrazí klientské počítače, které jsou nejvíce zasaženy činnostmi útočníků, jak uvádějí události
v klamavých položkách v daných počítačích.
Klamavá položka se skládá z artefaktů, jako jsou například soubory odesílané do klientských
počítačů. Když se útočník pokusí manipulovat s artefaktem, artefakt aktivuje událost. Artefakty jsou
navrženy tak, že jsou běžnému uživateli skryty, avšak pro narušitele jsou zajímavé.

Procesy s nejvyšším
výskytem klamavého chování

Zobrazí procesy volání, pomocí kterých útočníci aktivují klamavá chování. Pokud byl například
soubor ping.exe použit k aktivaci klamavé položky Network Lookup (DNS), soubor ping.exe
představuje proces volání.

Uživatelé s nejvyšším
výskytem klamavého chování

Zobrazí uživatele, kteří jsou nejvíce zasaženi činnostmi útočníků, na základě událostí v klamavých
položkách v klientských počítačích používaných uživateli.

Nejčastější klamavé položky Zobrazí klamavé položky, se kterými útočníci nejvíce manipulovali.

Základní možnosti všech protokolů

Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Protokoly a rychlé zprávy ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele
Protokoly a zprávy ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele obsahují informace o útocích na bránu firewall,
o provozu a paketech brány firewall a o prevenci narušení. Protokoly rovněž obsahují informace o ochraně paměti před
neoprávněným využitím.

Od verze 14.2 jsou pro reference na adresu IP podporovány protokoly IPv4 a IPv6. Ve starších verzích je podporován
pouze protokol IPv4.

NOTE

Pole možností filtru, do nichž lze zadat zástupné znaky a vyhledávat odpovídající výrazy, nerozlišují velikost
písmen. Znak hvězdičky znakové sady ASCII je jediný znak hvězdičky, který lze použít jako zástupný znak.

Téma Další nastavení filtru pro protokoly a sestavy omezení zneužití sítě a hostitele popisují další nastavení filtru pro
protokoly a sestavy.

Table 230: Typy protokolů ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele

Možnost Popis

Útoky Dostupné informace zahrnují čas, typ útoku, doménu, skupinu, počítač a uživatelské jméno klienta.
Dodatečné dostupné informace zahrnují závažnost útoku; směr a protokol; adresu IP místního hostitele /
adresu IP vzdáleného hostitele, umístění; a číslo.

Provoz. Dostupné informace zahrnují čas, typ události, akci, závažnost, směr, počítač, adresu IP místního hostitele/
adresu IP vzdáleného hostitele, protokol, uživatelské jméno klienta a číslo.
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Možnost Popis

Pakety Dostupné informace zahrnují čas, typ události, akci, doménu, směr, počítač, adresu IP místního hostitele,
místní port a adresu IP vzdáleného hostitele.

Omezení zneužití
paměti

Dostupné informace zahrnují čas, ID signatury, skupinu, počítač, název aplikace, závažnost, ID místního
hostitele, uživatelské jméno klienta, sériové číslo profilu a umístění.

Table 231: Další nastavení filtrů pro protokoly a zprávy ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele

Možnost Popis

• Závažnost
• Typ události
• Operační systém
• Umístění
• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Adresa IP
• Uživatel
• Vzdálený hostitel
• Vzdálená adresa IP
• Místní adresa IP

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Směr Určuje směr, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost Příchozí nebo
Neznámé.

Místní port (nebo Typ
ICMP)

Určuje místní porty nebo typ ICMP, o kterém chcete zobrazit informace.
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol Provoz.

Místní port U protokolu Pakety určuje místní port, o kterém chcete zobrazit informace.
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol Pakety.

Stav blokování Určuje stav blokování, o kterém chcete zobrazit informace.
Tato možnost je k dispozici pouze pro protokoly paketů a provozu.

Protokol Určuje protokol, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost TCP nebo ICMP.
Tato možnost je k dispozici pouze pro protokoly Útoky a Provoz.

Název aplikace Pomocí této možnosti zjistíte, které aplikace byly zablokovány nebo ukončeny metodami omezení zneužití
paměti.
Pouze protokoly omezení zneužití paměti.

Sériové číslo profilu Pomocí čísla zásady zjistíte, jaká zásada zablokovala nebo ukončila aplikaci.
Pouze protokoly omezení zneužití paměti.

Umístění Pomocí této možnosti zjistíte, ve kterých umístěních v klientských počítačích byla zjištěna vyšší nebo nižší
četnost útoků neoprávněného využití.
Pouze protokoly omezení zneužití paměti.

Základní možnosti všech protokolů

Základní nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Protokoly SONAR
Protokoly SONAR obsahují informace o hrozbách zjištěných technologií SONAR. Prověřování technologií SONAR
vyhledává chování, které je podobné chování známých rizik, za účelem zjištění neznámých virů a bezpečnostních rizik.
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Rychlé zprávy SONAR jsou součástí rychlých zpráv o rizicích. Možnosti filtru, které můžete použít při konfigurování
hlášení, jsou popsány v nápovědě k rychlým zprávám o rizicích.

Protokoly a rychlé zprávy o rizicích

Další nastavení filtrů protokolů SONAR popisuje další možnosti nastavení filtrů pro protokoly.

Možnosti akcí v protokolech SONAR popisuje možnosti v protokolech.
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Table 232: Další nastavení filtrů protokolů SONAR

Možnost Popis

• Typ
události

• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Adresa IP
• Uživatel
• Operační

systém

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Provedená
akce

Určuje provedené akce, o kterých chcete zobrazit informace.
Můžete vybrat jednu z následujících akcí:
• Vše
• Přístup byl odepřen

Zobrazte události, při nichž funkce Auto-Protect klienta zabránila vytvoření souboru.
• Neplatná akce

Zobrazte události, u kterých byla akce neplatná. Tato rizika se mohou v počítači stále nacházet.
• Došlo k selhání všech akcí

Zobrazte všechny události, u kterých všechny konfigurované akce selhaly.
• Chybné

Zobrazení událostí, kde z neuvedených důvodů došlo k selhání prověřovacího modulu. Tato rizika se mohou
v počítači stále nacházet.

• Vyčištěno
Zobrazte události, u nichž software vymazal virus z počítače.

• Vyčištěno odstraněním
Zobrazte události, u nichž byla konfigurována akce Vyčistit, avšak soubor byl odstraněn, protože se jednalo o
jediný možný způsob odstranění viru. Tato akce je obvykle nutná například pro programy trojského koně.

• Vyčištěná nebo odstraněná makra
Zobrazte události, u nichž byl ze souboru vyčištěn makrovirus, buď odstraněním, nebo jiným způsobem. Tato akce
se vztahuje pouze na události, které byly přijaty od počítačů s aplikací Symantec AntiVirus 8.x nebo starší verzí.

• Smazáno nebo odebráno
Zobrazte události, u nichž software za účelem odebrání rizika odstranil objekt, např. soubor nebo klíč registru.

• Vyloučeno
Zobrazte události, u nichž uživatelé zvolili vyloučení bezpečnostního rizika ze zjišťování. K této akci může například
dojít, když je uživatel požádán o oprávnění k ukončení procesu.

• Ponecháno
Zobrazte události, u nichž bylo riziko ponecháno. K této akci dochází, pokud je první konfigurovanou akcí
Ponechat. K této akci může rovněž dojít, pokud je druhou konfigurovanou akcí Ponechat a první konfigurovaná
akce nebyla úspěšná. Tato akce může znamenat, že riziko je v počítači aktivní.

• Oprava není k dispozici
Zobrazte události, u nichž bylo zjištěno riziko, avšak nebyla dostupná oprava.

• Žádná oprava k dispozici - pro opravu je doporučeno provést prověření Power Eraser
• Částečně opraveno

Zobrazit události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection nemůže účinky viru či bezpečnostního rizika
zcela opravit.

• Probíhající oprava nebo probíhající činnost správce
Zobrazte události, u nichž uživatel stále musí provést akci, aby byla dokončena náprava rizika v počítači. K této
akci může dojít, pokud uživatel nereagoval na výzvu k ukončení procesu.

• Proces byl ukončen
Zobrazte události, u nichž došlo k ukončení procesu.

• Ukončení procesu čekající na restartování
Zobrazte události, u nichž je požadováno ukončení procesu, avšak k dokončení akce je nutné restartovat počítač.

• Umístěno do karantény
Zobrazte události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection umístila virus nebo bezpečnostní riziko do
karantény.

• Obnoveno
• Podezřelý

Zobrazte události, kdy bylo při prověřování zjištěno potenciální riziko, ale nebyla provedena náprava. Prověřování
neprovedlo nápravu rizika, protože to buď není možné, nebo jste konfigurovali pouze protokolování zjištění.

• Hrozba zablokována - pro opravu je doporučeno provést prověření Power Eraser
• Povinný restart - Karanténa
• Povinný restart - Vyčištěno
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Možnost Popis

Závažnost
rizika

Určuje kategorii závažnosti rizika, o které chcete zobrazit informace.
Neznámé
Neznámá rizika jsou taková rizika, která aplikace Symantec Security Response nevyhodnotila.
Více podrobností o závažnosti naleznete na webové stránce Symantec Security Response.

Úroveň
rizika

Určuje názvy aplikací, o kterých chcete zobrazit informace. SONAR kategorizuje rizika jako nízká, střední nebo
vysoká.

Název rizika Určuje názvy rizik, o kterých chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný
řetězec znaků. Do tohoto pole lze rovněž zadat seznam hodnot oddělených čárkami.

Aplikace Určuje názvy aplikací, o kterých chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný
řetězec znaků. Do tohoto pole lze rovněž zadat seznam hodnot oddělených čárkami.

Možnosti akcí v protokolech SONAR popisuje výjimky, které můžete přidat do zásad výjimek z protokolu. Vyberte výjimku
a klikněte na možnost Použít.

Table 233: Možnosti akcí v protokolech SONAR

Možnost Popis

Přidat složku do zásady
výjimek

Vytvořit výjimku pro složku SONAR, kde je soubor umístěn a nevztahuje se automaticky k podsložkám.
Výjimka se vztahuje pouze na technologii SONAR.

Povolit aplikaci Pomocí akce Ignorovat vytvoří výjimku pro aplikaci. Soubor je identifikován křížkem. Výjimka se vztahuje
na technologii SONAR i všechna prověřování virů a spywaru.

Blokovat aplikaci Pomocí akce Karanténa vytvoří výjimku pro aplikaci SONAR. Soubor je identifikován křížkem.
Důvěřovat webové
doméně

Vytvoří výjimku pro důvěryhodnou webovou doménu, která platí pro odkaz URL, ze kterého byl soubor
stažen. Výjimka se vztahuje pouze na soubory zjištěné službou Download Insight.

Protokoly a rychlé zprávy o rizicích
Protokoly a zprávy o rizicích zahrnují informace o událostech rizik na serverech a jejich klientech. Dostupné informace
zahrnují čas události, skutečné akce události, uživatelské jméno, počítač, zdroj názvu rizika, počet a cestu k souboru.

Některé akce prověřování v protokolech a zprávách mohou doporučit spuštění Power Eraser na určitých zjištěních. V
některých protokolech a zprávách můžete filtrovat Provedená akce a zkontrolovat tato doporučení.

NOTE

Zjištění Power Eraser se nezobrazí v reportech o rizicích. Power Eraser je agresivní způsob prověření, který
označí potenciální rizika. Vzhledem k tomu, že výsledky prověřování mohou zvýšit skutečný počet zjištění, tyto
zjištění nejsou zahrnuty do zpráv. Zjištění se zobrazí v protokolech, takže správce můžete přijmout opatření vůči
potenciálním rizikům.

Možnost Akce popisuje možnosti v protokolech rizik.

Téma Základní možnosti filtru nastavení pro rychlé zprávy o rizicích a popisuje možnosti filtru pro několik rychlých zpráv.

Následující tabulka popisuje možnosti filtrů dalších nastavení pro protokoly a rychlé zprávy.
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Table 234: Možnosti filtru Další nastavení pro zobrazení protokolů a rychlých zpráv o rizicích

Možnost Popis

Provedená akce Určuje provedené akce, o kterých chcete zobrazit informace.
Vyberte jednu z následujících akcí:
• Vše
• Přístup byl odepřen

Zobrazit události, při nichž funkce Auto-Protect aplikace Symantec Endpoint Protection zabránila vytvoření
souboru.

• Neplatná akce
Zobrazte události, u kterých byla provedená akce neplatná. Tato rizika se mohou v počítači stále nacházet.

• Došlo k selhání všech akcí
Zobrazte události, u nichž nemohla být z nějakého důvodu provedena ani primární ani sekundární akce,
které byly pro riziko konfigurovány.

• Chybné
Zobrazení událostí, kde z neuvedených důvodů došlo k selhání prověřovacího modulu. Tato rizika se mohou
v počítači stále nacházet.

• Vyčištěno
Zobrazte události, u nichž software vymazal virus z počítače.

• Vyčištěno odstraněním
Zobrazte události, u nichž byla konfigurována akce Vyčistit, avšak soubor byl odstraněn, protože se jednalo
o jediný možný způsob vyčištění viru. Tato akce je obvykle nutná například pro programy trojského koně.

• Vyčištěná nebo odstraněná makra
Zobrazte události, u nichž byl ze souboru vyčištěn makrovirus, buď odstraněním, nebo jiným způsobem. Tato
akce se vztahuje pouze na události, které byly přijaty od počítačů s aplikací Symantec AntiVirus 8.x nebo
starší verzí.

• Smazáno nebo odebráno
Zobrazte události, u nichž software za účelem odebrání rizika odstranil objekt, např. soubor nebo klíč
registru.

• Vyloučeno
Zobrazte události, u nichž uživatelé zvolili vyloučení bezpečnostního rizika ze zjišťování. K této akci může
například dojít, když je uživatel požádán o oprávnění k ukončení procesu.

• Ponecháno
Určuje události, u nichž bylo riziko ponecháno. K této akci dochází, pokud je první konfigurovanou
akcí Ponechat. K této akci může rovněž dojít, pokud je druhou konfigurovanou akcí Ponechat a první
konfigurovaná akce nebyla úspěšná. Tato akce může znamenat, že riziko je v počítači aktivní.

• Oprava není k dispozici
Zobrazuje události, u nichž bylo riziko zjištěno, avšak pro vedlejší účinky rizika není k dispozici oprava.

• Žádná oprava k dispozici - pro opravu je doporučeno provést prověření Power Eraser
Zobrazte události, u nichž nemůže prověření opravit vedlejší účinky určitých zjištění. Na počítačích, kde k
těmto událostem dojde musíte spustit Power Eraser. Poté, co Power Eraser detekuje hrozbu, musíte opravu
zahájit manuálně.

• Částečně opraveno
Zobrazit události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection nemůže účinky viru či bezpečnostního
rizika zcela opravit.

• Probíhající oprava nebo probíhající činnost správce
Zobrazí události, které musí uživatel nebo správce provést, aby mohl dokončit opravu rizika na počítači.
Například akce Probíhající oprava se spustí pokud uživatel nezareaguje na výzvu k ukončení procesu.
Probíhající akce správce – k tomu dojde, když Power Eraser vyžaduje po správci provedení některých
kroků z protokolů v konzoli.

• Proces byl ukončen
Zobrazit události, při kterých musel být proces z důvodu snížení rizika ukončen.

• Ukončení procesu čekající na restartování
Zobrazit události, při kterých musí být počítač restartován z důvodu ukončení procesu a následného snížení
rizika.

• Umístěno do karantény
Zobrazte události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection umístila virus nebo bezpečnostní riziko do
karantény.

• Obnoveno
Zobrazí události Power Eraser, které správce smazal, ale potom se je rozhodnul obnovit.

• Podezřelý
Zobrazí události, kdy prověřování pomocí technologie SONAR zjistilo potenciální riziko, ale nevyřešilo jej,
protože nebylo možné provést nápravu nebo protože jste nastavili, že chcete zjištění pouze zaznamenat do
protokolu.

• Hrozba zablokována - pro opravu je doporučeno provést prověření Power Eraser
Zobrazí události, kdy prověření zjistilo a zablokovalo hrozbu, ale nedošlo k odstranění ani opravě souborů.
Na počítačích, kde k těmto událostem dojde musíte spustit Power Eraser. Poté, co Power Eraser detekuje
hrozbu, musíte opravu zahájit manuálně.

• Povinný restart - Karanténa
Zobrazí události, které vyžadují restart po prověření rizik karantény.

• Povinný restart - Vyčištěno
Zobrazí události, které vyžadují restart klientského počítače po prověření rizik.

• Ponechat samostatné
Zobrazit události Power Eraser, které správce zkontroloval, ale rozhodl se je ponechat samostatné a
neopravovat je. Upozorňujeme, že tato informace není klientovi zaslána. Odpovídající událost na klientovi v
protokolu klienta i nadále zobrazuje události, např. "Probíhající analýza".

Způsob
prověřování

Určuje typ prověřování, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například vybrat možnost Plánované
prověření, Konzole nebo Prověřování při nečinnosti.

Note: Plánované prověřování zahrnuje všechny typy plánovaných prověření: Aktivní prověření, Úplné
prověřování nebo Vlastní prověřování.
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Možnost Popis

Typ rizika Určuje typ rizika, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost Malware, Soubor
cookie nebo Vzdálený přístup.

• Typ události
• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Adresa IP
• Uživatel
• Operační

systém

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Název rizika Pokud znáte název rizika, použijte tuto možnost.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje
libovolný řetězec znaků. Lze zde zadat rovněž seznam hodnot oddělených čárkami.

Aplikace Určuje název aplikace, o které chcete zobrazit informace.
Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje
libovolný řetězec znaků. Lze zde zadat rovněž seznam hodnot oddělených čárkami.

Následující tabulka popisuje výjimky, které můžete přidat do zásad výjimek z protokolu rizik. Vyberte výjimku a klikněte na
možnost Použít.

Table 235: Akce

Možnost Popis

Přidat riziko do zásady
výjimek

Vytvořit výjimku pro známé riziko. Platí pouze pro soubory, které jsou zjištěny jako bezpečnostní rizika
(např. adware nebo spyware), která patří mezi známá rizika.

Přidat soubor do
zásady výjimek

Vytvoří výjimku pro zjištěný soubor, aby již soubor nebyl označován při prověřování virů a spywaru. Soubor
je identifikován cestou k souboru.

Přidat složku do zásady
výjimek

Vytvoří výjimku pro složku, kde jsou umístěny zjištěné soubory. Platí pouze pro prověřování virů a spywaru,
nikoli pro prověřování technologií SONAR. Výjimka nezahrnuje automaticky také podsložky.

Přidat příponu do
zásady výjimek

Vytvoří výjimku pro příponu zjištěného souboru. Pokud má například vybraný soubor příponu .doc, je
přípona DOC přidána na seznam přípon, které nebudou prověřovány při zjišťování virů a spywaru.

Důvěřovat webové
doméně

Vytvoří výjimku pro důvěryhodnou webovou doménu, která platí pro odkaz URL, ze kterého byl soubor
stažen. Výjimka se vztahuje pouze na soubory zjištěné službou Download Insight.

Povolit aplikaci Pomocí akce Ignorovat vytvoří výjimku pro aplikaci. Soubor je identifikován křížkem. Výjimka se vztahuje
na technologii SONAR i všechna prověřování virů a spywaru.

Blokovat aplikaci Pomocí akce Karanténa vytvoří výjimku pro aplikaci SONAR. Soubor je identifikován křížkem.
Odstranit z karantény Nevytvoří výjimku. Odebere vybranou položku z karantény v počítači klienta.
Spustit analýzu Power
Eraser

Spustí analýzu Power Eraser na vybraných rizicích. Symantec Endpoint Protection někdy doporučí, abyste
spustili Power Eraser na zjištěném riziku.

Smazat riziko
detekované Power
Eraser

Odstraní vybraná rizika, která Power Eraser detekoval na klientských počítačích. Tento příkaz použijte k
manuálnímu odstranění rizik, která Power Eraser detekoval. Power Eraser rizika neodstraní automaticky.

Obnovit riziko
detekované Power
Eraser

Obnoví soubory, které Power Eraser detekoval a které jste vy nebo jiný správce odstranili.
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Možnost Popis

Ignorovat riziko
detekované Power
Eraser

Oznámení vybraných zjištění. Tento příkaz použijte po kontrole vybraných zjištění a rozhodnutí, že je
ponecháte samostatné.

Table 236: Možnosti filtru Základní nastavení pro rychlá hlášení rizik

Možnost Popis

Seskupovat podle Určuje cíl, o kterém chcete zobrazit informace.
U položky Počet zjištění rizik lze například tvořit skupiny pomocí možnosti Počítač.
Pro data Nová rizika zjištěná v síti můžete vybrat možnost Skupina nebo Uživatelské jméno.
Pro data Souhrn distribuce rizik můžete vybrat možnost Název rizika nebo Zdroj.

Konfigurace
. . .

Tato možnost je dostupná pouze pro Komplexní hlášení o rizicích.
Ve výchozím nastavení zahrnuje Komplexní hlášení o rizicích všechna hlášení distribuce a nová rizika.
Kliknutím na tuto možnost omezíte objem dat v tomto hlášení.

Osa X Určuje, kterou proměnnou chcete použít na ose X 3D pruhového grafu. Můžete například zvolit možnost
Uživatelské jméno nebo Server.

Note: Graf zobrazuje nejvyšších pět instancí této proměnné osy. Pokud jste vybrali počítač jako jednu z
proměnných a existuje méně než pět infikovaných počítačů, mohou se v grafu zobrazit neinfikované počítače.

Tato možnost je dostupná pouze pro hlášení Korelace zjištění hlavních rizik.
Osa Y Určuje, kterou proměnnou chcete použít na ose Y 3D pruhového grafu. Můžete například zvolit možnost

Doména nebo Název rizika.

Note: Graf zobrazuje nejvyšších pět instancí této proměnné osy. Pokud jste vybrali počítač jako jednu z
proměnných a existuje méně než pět infikovaných počítačů, mohou se v grafu zobrazit neinfikované počítače.

Tato možnost je dostupná pouze pro hlášení Korelace zjištění hlavních rizik.

Table 237: Další nastavení filtrů rychlých zpráv Počet oznámení a Počet oznámení v čase

Možnost Popis

Stav přijetí Zobrazí přečtená nebo nepřečtená oznámení.
Typ oznámení Určuje typ oznámení, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například vybrat možnost Změna seznamu

klientů nebo Nový softwarový balík.
Vytvořil Určuje, že chcete zobrazit oznámení, pro která vytvořil filtr tento uživatel.
Název oznámení Určuje název konkrétního oznámení, o kterém chcete zobrazit informace.

Můžete kliknout na možnost . . . a vybrat položku ze seznamu známých oznámení. Jako zástupný znak lze
použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků.
Můžete rovněž klepnout na tečky a vybrat oznámení ze seznamu známých oznámení. Ve výchozím nastavení
jsou zahrnuta všechna vytvořená oznámení.

Zobrazení rizik

Protokoly a rychlé zprávy o prověřování
Protokoly a hlášení prověřování poskytují informace o činnosti prověřování ochrany proti virům a spywaru. Dostupné
informace zahrnují položky, jako je název počítače, adresa IP, stav, čas prověřování, trvání a výsledek prověřování.

Téma Další možnosti filtru nastavení pro zobrazení protokolů prověřování a rychlých zpráv popisuje další možnosti filtru
nastavení protokolů.
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Téma Možnosti v protokolech prověřování popisuje možnosti v protokolech.

Téma Možnosti filtru základního nastavení pro rychlé zprávy prověřování popisuje možnosti filtru základního nastavení
pro rychlé zprávy.

Téma Další možnosti filtru nastavení pro rychlé zprávy prověřování popisuje další možnosti filtru nastavení pro rychlé
zprávy.

Table 238: Možnosti filtru Další nastavení pro zobrazení protokolů a rychlých zpráv o prověřování

Možnost Popis

Doba trvání vyšší
nebo rovna

Určuje, že chcete zobrazit pouze informace u prověřování, jejichž délka trvání byla rovna nebo delší než
uvedená hodnota v sekundách.

Prověřených
souborů je více
nebo stejně

Určuje, že chcete zobrazit pouze informace u prověřování, při kterých byl prověřen stejný nebo vyšší počet
souborů, než je uvedená hodnota.

Rizika vyšší nebo
rovna

Určuje, že chcete zobrazit pouze informace u prověřování, při kterých byl zjištěn stejný nebo vyšší počet rizik,
než je uvedená hodnota.

Soubory se
zjištěním, které je
větší nebo rovno

Určuje, že chcete zobrazit pouze informace u prověřování, při kterých byl zjištěn stejný nebo vyšší počet infekcí,
než je uvedená hodnota.

Stav Určuje stav dokončení prověřování.
Způsob
prověřování

Specifikuje, zda je třeba filtrovat zprávu podle událostí pro manuální, systémové prověřování nebo prověřování
při spuštění, Power Eraser nebo všechna prověřování. Filtrování můžete také nastavit podle prověřování, která
byla spuštěna, když došlo k novým definicím.

• Doména
• Skupina
• Server
• Počítač
• Adresa IP
• Uživatel
• Operační

systém

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Téma Možnosti v protokolech prověřování popisuje možnosti, které jsou k dispozici v okně protokolu po zobrazení
protokolu.

Table 239: Možnosti protokolů prověřování

Možnost Popis

Zjišťování Zobrazí výsledky záznamu pro vybraná prověřování. Rozdíl mezi zobrazením zjišťování a záznam o riziku je ten,
kdy se v zobrazení zjišťování zobrazí výsledky probíhajícího prověřování. Záznam o riziku nenaznačuje, zda
probíhají nějaké výsledky prověřování. Zobrazí zjišťování rovněž nelze filtrovat.
Informace o možnostech naleznete v nápovědě.
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Table 240: Možnosti filtru Základní nastavení pro rychlá hlášení prověřování

Možnost Popis

Šířka zásobníku Určuje šířku zásobníku, která má být použita při tvorbě histogramu.
Tato možnost je dostupná pouze pro hlášení Histogram statistiky prověřování.
Výchozí šířka je 60.

Počet zásobníků Určuje počet zásobníků, které mají být použity k tvorbě pruhů histogramu.
Tato možnost je dostupná pouze pro hlášení Histogram statistiky prověřování.
Výchozí počet zásobníků je 100.

Table 241: Možnosti filtru Další nastavení pro rychlá hlášení prověřování

Možnost Popis

Doba trvání vyšší
nebo rovna

Určuje, že do hlášení mají být zahrnuta pouze prověřování s dobou trvání překračující nastavenou hodnotu.
Tato možnost není dostupná pro hlášení Neprověřené počítače.

Prověřených
souborů je více
nebo stejně

Určuje, že do hlášení mají být zahrnuta pouze prověřování, při kterých byl prověřen počet souborů překračující
nastavenou hodnotu.
Tato možnost není dostupná pro hlášení Neprověřené počítače.

Rizika vyšší nebo
rovna

Určuje, že do hlášení mají být zahrnuta pouze prověřování, u nichž byl nalezen počet rizik vyšší nebo roven
této hodnotě.
Tato možnost není dostupná pro hlášení Neprověřené počítače.

Soubory se
zjištěním, které je
větší nebo rovno

Určuje počet infikovaných souborů, u kterých chcete zobrazit informace.
Tato možnost není dostupná pro hlášení Neprověřené počítače.
Omezí údaje na prověřování s počtem nalezených infekcí přesahujícím tuto hodnotu.

Stav Určuje stav prověřování, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete například zvolit možnost Dokončeno
nebo Zrušeno.
Tato možnost není dostupná pro hlášení Neprověřené počítače.

Protokoly a rychlé zprávy o systému
Systémové protokoly obsahují informace o časech a typech událostí, lokacích, doménách, serverech a úrovních
závažnosti.

K dispozici jsou následující typy systémových protokolů:

• Správa
Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události; doména, lokace a zúčastněný server;
závažnost; administrátor; a popis.

• Výsledky aktivity klienta-serveru
Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události; doména, lokace a zúčastněný server; klient; a
uživatelské jméno.

• Aktivita serveru
Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události; lokace a zúčastněný server; závažnost; popis;
a zpráva.

• Aktivita klienta
Dostupné informace zahrnují položky, jako je čas události a typ události, zdroj události, doména, popis, lokace, počítač
a závažnost.

Další možnosti filtru nastavení pro zobrazení systémových protokolů popisuje další možnosti filtru nastavení protokolů.
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Table 242: Možnosti filtru Další nastavení pro zobrazení systémových protokolů

Možnost Popis

Chybová zpráva Určuje typ událostí chybových zpráv, které chcete zobrazit.
Tato možnost je dostupná jen pro protokol Správa a protokol Činnost serveru.

Klient Určuje klienta, o kterém chcete zobrazit informace.
Tato možnost je dostupná pouze u protokolu Aktivita klienta-serveru.

Zdroj události Určuje softwarovou komponentu, která vygenerovala událost, o níž chcete zobrazit informace. Zdrojem může
být například Sylink, komunikační propojení se serverem.
Tato možnost je dostupná pouze pro protokol Činnost klienta.

• Typ události
• Závažnost
• Umístění
• Doména
• Server
• Uživatel

Informace o těchto nastaveních:
Běžná další nastavení filtrů všech protokolů a rychlých zpráv

Do některých z těchto polí lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který
představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž kliknout na tečky a
vybrat web ze seznamu známých webů.

Table 243: Možnosti filtru Další nastavení pro rychlá hlášení systému

Možnost Popis

Typ události Určuje typ události, o které chcete zobrazit informace.
Například pro hlášení Hlavní klienti, kteří generovali chyby můžete vybrat možnost Události instalace nebo
Události zásad.
Například pro hlášení Hlavní servery, které generovaly chyby můžete vybrat možnost Události údržby
databáze nebo Najít události nespravovaných počítačů.

Chybová zpráva Určuje typ chybové zprávy, o které chcete zobrazit informace.
Tato možnost je k dispozici pouze pro zprávy Hlavní servery, které generovaly chyby a Selhání replikace
databáze v čase.

Zdroj události Určuje softwarovou komponentu, která vygenerovala událost, o níž chcete zobrazit informace. Zdrojem může
být například Sylink, komunikační propojení se serverem.
Tato možnost je dostupná pouze pro hlášení Hlavní klienti, kteří generovali chyby.

Zpráva Stav umístění neobsahuje žádné možnosti filtru dalších nastavení.

Správci a omezení správci vidí při zobrazení hlášení pouze podmnožinu informací, které mají k dispozici správci systému.
Tyto informace zahrnují shrnutí zabezpečení, celkový počet instalovaných klientů a počet klientů, který byl online.

Monitory: Karta Shrnutí
Karta Souhrn na stránce Monitory uvádí stručná shrnutí vysoké úrovně pro důležitá data protokolu, díky nimž získáte
okamžitý přehled o stavu zabezpečení. Ve všech souhrnech jsou uvedeny události za dobu, kterou lze pro domovskou
stránku nakonfigurovat v dialogovém okně Předvolby. Výchozí možnost je zobrazení událostí za posledních 12 hodin.

NOTE

Klepnutím na libovolný graf zobrazíte další informace o souhrnech v novém okně.

Můžete přepínat následující zobrazení souhrnů:
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• klamavé chování,
Souhrny klamavého chování

• Ochrana před viry a spywarem
Souhrny ochrany před viry a spywarem

• Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
Souhrny neoprávněného využití sítě a hostitele

• Soulad
Souhrny týkající se shody

• Stav umístění
Souhrn stavu umístění

Table 244: Souhrny klamavého chování

Souhrn Popis

Počítače s nejvyšším
výskytem klamavého chování

Zobrazí klientské počítače, které jsou nejvíce zasaženy činnostmi útočníků, jak uvádějí události
v klamavých položkách v daných počítačích.
Klamavá položka se skládá z artefaktů, jako jsou například soubory odesílané do klientských
počítačů. Když se útočník pokusí manipulovat s artefaktem, artefakt aktivuje událost. Artefakty jsou
navrženy tak, že jsou běžnému uživateli skryty, avšak pro narušitele jsou zajímavé.

Procesy s nejvyšším
výskytem klamavého chování

Zobrazí procesy volání, pomocí kterých útočníci aktivují klamavá chování. Pokud byl například
soubor ping.exe použit k aktivaci klamavé položky Network Lookup (DNS), soubor ping.exe
představuje proces volání.

Uživatelé s nejvyšším
výskytem klamavého chování

Zobrazí uživatele, kteří jsou nejvíce zasaženi činnostmi útočníků, na základě událostí v klamavých
položkách v klientských počítačích používaných uživateli.

Nejčastější klamavé položky Zobrazí klamavé položky, se kterými bylo nejvíce manipulováno.

Table 245: Souhrny ochrany před viry a spywarem

Souhrn Popis

Distribuce rizik Zobrazuje celkovou distribuci rizik.
Nová rizika Zobrazuje tabulku nově nalezených rizik, entitu, která je nalezla, a počítač, v němž byla nalezena.

Nové riziko je riziko, které bylo během časového intervalu pohledu zjištěno poprvé. Jak zobrazení
souhrnu stárne, databáze maže položky protokolu a tím vypadávají rizika ze seznamu.
Časový interval použitý pro souhrny lze nakonfigurovat v dialogovém okně Předvolby na
domovské stránce.
Předpokládejme, že nastavíte časový interval na posledních 24 hodin a databáze obsahuje položky
za dva měsíce. Bylo-li riziko XYZ naposledy zjištěno před šesti měsíci, nebude se již vyskytovat
v žádné položce databáze. Jestliže aplikace Symantec Endpoint Protection zjistí riziko XYZ v
posledních 24 hodinách, zobrazí se zde jako nové riziko.

SONAR Zobrazuje distribuci hrozeb nalezených funkcí SONAR.
Distribuce rizik podle zdroje Zobrazuje souhrn distribuce rizik podle zdroje rizika.
Distribuce rizik podle skupiny Zobrazuje souhrn distribuce rizik podle skupin.
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Table 246: Souhrny neoprávněného využívání sítě a hostitele

Souhrn Popis

Hlavní cíle útoku podsítě Zobrazuje souhrn hlavních cílů útoků. V seznamu lze vybrat třídění cílů podle skupin, podsítí, klientů
a portů.
Klepnutím na výsečový graf zobrazíte další informace v novém okně.

Typy událostí útoků Zobrazuje souhrn typů událostí zabezpečení, ke kterým došlo.
Hlavní zdroje útoku Zobrazuje souhrn hlavních zdrojů útoků.
Zjištění omezení zneužití
paměti

Zobrazuje souhrn událostí ochrany před neoprávněným využitím paměti.

Události zabezpečení podle
závažnosti

Zobrazuje distribuci událostí podle závažnosti: kritická, závažná, méně závažná a informační.

Table 247: Souhrny shody

Souhrn Popis

Distribuce stavu shody, Uvádí klienty, kteří neprošli kontrolou integrity hostitele spuštěnou v jejich počítačích.
Shrnutí klientů podle
nedodržení shody

Tento souhrn zobrazuje informace o míře selhání v rámci celého požadavku. Například se zde
zobrazí ve sloupcovém diagramu počet jedinečných pracovních stanic podle typu řízení selhání
události, jako je antivirový program, brána firewall nebo VPN.

Podrobnosti o nedodržení
shody

Zobrazuje míru selhání jednotlivých kontrol vyžadovaných požadavkem integrity hostitele. Poskytuje
více informací než Shrnutí klientů podle nedodržení souladu. Zobrazuje například odděleně
klienty bez nainstalované antivirové ochrany a klienty se zastaralými definicemi virů.

Table 248: Shrnutí stavu umístění

Souhrn Popis

Stav umístění Zobrazuje celkový stav zabezpečení umístění. Klepnutím na stav zobrazíte celou zpráva o stavu
umístění.

Hlavní generátory chyb podle
serveru

Zobrazuje souhrn hlavních serverů, které vygenerovaly chyby a upozornění.

Hlavní generátory chyb podle
klienta

Zobrazuje souhrn hlavních klientů, kteří vygenerovali chyby a upozornění.

Selhání replikace v čase Zobrazuje shrnutí selhání replikace databáze, k nimž došlo během nakonfigurovaného časového
intervalu.

Sledování ochrany koncového bodu

Nastavení protokolu klienta pro název skupiny
Pomocí tohoto dialogového okna je možné provést následující úlohy:

• Povolení odesílání informací protokolů z klientů na server pro správu.
• Nastavení velikosti, doby uchování a možnosti regulátoru mezipaměti odesílání použité u klientů

Pokud se některé počítače do sítě nepřipojují často, může být užitečné velikost jejich mezipaměť odesílání omezit. Tato
nastavení platí pro všechny klienty ve skupině.
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NOTE

Tato nastavení platí pouze pro záznamy protokolu, které jsou uchovávány v mezipaměti odesílání. Neovlivňují
počet záznamů ani velikost protokolů uchovávaných klientem.

Table 249: Skupinová nastavení protokolů klienta

Možnost Popis

Maximální velikost Určuje maximální velikost dat, která chcete v tomto protokolu odeslat.
Výchozí hodnota je 512 kB pro systémový protokol a protokoly rizik, zabezpečení a
provozu. Pro protokoly řízení a paketů je výchozí hodnota 1024 kB.

Uchovat po Určuje počet dní pro uchovávání dat.
Výchozí hodnota je 14 dní.

Odesílat na server pro správu Určuje, že mají klienti z této skupiny protokol odesílat na server pro správu.
Ve výchozím nastavení jsou protokoly odesílány.

Období regulátoru Určuje dobu, po kterou mají klienti sdružovat podobné záznamy protokolu do jediného
záznamu.
Výchozí hodnota je 7200 sekund (2 hodiny).

Nečinný regulátor Určuje maximální dobu, po kterou mají klienti sdružovat podobné záznamy protokolu do
jediného záznamu.
Výchozí hodnota je 10 sekund.

Maximální velikost odesílání Určuje maximální počet záznamů, který je možné správci klientem najednou odeslat.
Výchozí hodnota je 100 záznamů.

Informace z klientských protokolů je možné zobrazit pomocí konzole nebo webového prohlížeče.

Table 250: Zobrazení informací z klientských protokolů pomocí konzoly

Klientský protokol Kde v konzole se informace zobrazí

systémový protokol Zobrazit tuto informaci v protokolu aktivity klienta systému.
Protokoly zabezpečení
a rizik

Zobrazit tuto informaci v protokolu Rizika.

Protokoly zabezpečení Tyto informace zobrazíte v protokolu Řízení aplikací, protokolu Shoda > Integrita hostitele klienta
a protokolu Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele > Útoky.

Protokol provozu Tyto informace zobrazíte v protokolu Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele > Provoz.
Protokol paketů Tyto informace zobrazíte v protokolu Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele > Pakety.
Protokol řízení Zobrazit tuto informaci v protokolu řízení aplikace a řízení zařízení.

Výběr typu nástroje Power Eraser
Můžete zvolit, zda se má analýza nástroje Power Eraser spustit se zjišťováním rootkitů nebo bez něj. Power Eraser byste
měli spouštět na co nejmenším možném počtu počítačů. Pokud spustíte analýzu na mnoha počítačích najednou, můžete
negativně ovlivnit výkon vaší sítě.

WARNING

Power Eraser byste měli spouštět jen poté, co jste vyzkoušeli jiné metody odstranění virů. Power Eraser je
agresivní analýza, která má zvýšený výskyt falešných poplachů.
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Klientské počítače musí být připojeny k síti, aby mohl nástroj Power Eraser mohl použít informace o hodnocení ze serveru
Symantec Insight.

Table 251: Možnosti nástroje Power Eraser

Možnost Popis

Analýza bez zjišťování rootkitů Spustí analýzu pomocí nástroje Power Eraser bez zjišťování rootkitů.

Analýza se zjišťováním rootkitů
(vyžaduje restart)

Spustí nástroj Power Eraser bez zjišťování rootkitů. Zjišťování rootkitů je ještě hlubší analýza,
která se spustí po požadovaném restartování.
Tuto možnost vyberete obvykle pro zjištění ELAM, která vyžadují analýzu nástrojem Power
Eraser.
Tato možnost není dostupná pro omezené správce, kteří nemají oprávnění pro možnosti
restartování.

Možnosti restartování Ve výchozím nastavení se počítač restartuje okamžitě, pokud uživatel restart neodloží o 30 minut.
Můžete změnit čas restartování, ať už je uživatel vyzván či ne, a typ restartování, které se má
provést.
Možnosti restartování, které zde nakonfigurujete, jsou pouze pro analýzu nástrojem Power Eraser.
Když provedete ruční nápravu hrozeb zjištěných nástrojem Power Eraser, Power Eraser použije
možnosti restartování skupiny.

Vlastnosti umístění/serveru
Vlastnosti umístění: LiveUpdate
Toto dialogové okno umožňuje řídit a konfigurovat, jak často se má kontrolovat dostupnost nových aktualizací a jak
často se mají aktualizace stahovat do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, z níž jsou poté distribuovány
klientům. Můžete rovněž specifikovat typ obsahu, který chcete aktualizovat, použité jazyky a server, ze kterého získáte
aktualizace. Obecně platí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a optimalizace využití šířky pásma lze různé zdrojové
servery implementovat pouze ve velkých sítích.

Table 252: Nastavení aktualizace LiveUpdate

Nastavení Možnosti a popisy

Servery aktualizace LiveUpdate Určuje server, který poskytuje aktualizace pro servery umístění. Zdrojové servery můžete přidávat
a upravovat.

Správa místa na disku pro
stažené položky

Určuje diskový prostor pro ukládání dat aktualizací LiveUpdate.
• Počet revizí obsahu k uchování

Určení počtu revizí obsahu aktualizace LiveUpdate k uchování v databázi.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager

Plánované stahování Určuje plán stahování dat služby LiveUpdate. Můžete upravit harmonogram pro stahování.
Platformy pro stažení Určuje platformy, pro které se stahuje obsah. Můžete upravit seznam platforem pro stáhnutí.
Typ stahovaného obsahu Specifikuje typy souborů pro stažení na server Symantec Endpoint Protection Manager pro

distribuci klientům. Seznam typů obsahu ke stažení je možné upravit.
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Nastavení Možnosti a popisy

Stahovaný obsah pro jednotlivé
typy klientů

Udává velikosti stahovaného obsahu pro jednotlivé typy klientů. Měli byste vybrat všechny typy
klientů, které jsou v síti nainstalovány.
Můžete používat standardní klienty a klienty Embedded nebo VDI s podporou cloudu. Tito klienti
používají obsah menší velikosti, který zahrnuje pouze nejnovější definice. Pro klienty vnitřní sítě je
potřeba stahovat úplný obsah. Klienti vnitřní sítě jsou klienti, kteří nemají přístup ke cloudu.
Pokud se v síti nachází klienti starší verze (12.1.x), měli byste pro ně rovněž stahovat obsah
menší nebo standardní velikosti určený pro starší verzi.

Warning! Je třeba vybrat všechny typy obsahu pro všechny typy klientů, které jsou v síti
nainstalovány. Každý typ obsahu je určen pro určitého klienta a verzi. Například standardní klienti
verze 12.1.x nemohou používat obsah určený pro standardní klienty verze 14.

Jazyky určené ke stažení Stáhne aktualizace produktu v jazycích, které vyberete. Není nutné vybrat jazyk definic a dalšího
obsahu, protože tyto aktualizace se implicitně stahují automaticky pro všechny jazyky.

Stažení obsahu aktualizace LiveUpdate
Obsah aktualizace LiveUpdate je možné stáhnout na server Symantec Endpoint Protection Manager na požádání. Obsah,
který jste stáhli, zůstává na serveru. Klientské počítače je třeba aktualizovat, aby obsah obdržely.

Tato stránka shrnuje obsah stahování, který jste vybrali na kartě LiveUpdate stránky Vlastnosti umístění.

Aktualizace obsahu a definic v klientech

Jazyky určené ke stažení
Vyberte jazyk pro aktualizace produktu, které chcete stáhnout. Toto nastavení neplatí pro ostatní typy obsahu, které se
stahují automaticky implicitně pro všechny jazyky.

Chcete-li odebrat již přidaný jazyk, znovu přidejte pouze jazyky, které chcete.

Servery LiveUpdate
Toto dialogové okno umožňuje vybrat umístění serveru LiveUpdate, ze kterého se aktualizuje server aplikace Symantec
Endpoint Protection.

Table 253: Možnosti serveru LiveUpdate

Možnost Popis

Použít výchozí server aktualizace
LiveUpdate společnosti Symantec

K aktualizaci umístění serveru aplikace Symantec Endpoint Protection použije výchozí server
služby Symantec LiveUpdate. Servery Symantec Endpoint Protection stahují aktualizace přes vaši
internetovou bránu.

Používat pro předběžnou verzi
obsahu server služby Symantec
LiveUpdate

Použije server Symantec Early Adopter. Tuto možnost vyberte, pokud chcete otestovat
nadcházející aktualizace modulů, předtím než budou vydány. Společnost Symantec vydává nové
aktualizace přibližně dva týdny před jejich veřejným vydáním.

Použít určený vnitřní server
aktualizace LiveUpdate

K aktualizaci umístění serveru aplikace Symantec Endpoint Protection použije vnitřní server
aktualizace LiveUpdate. Pokud tuto možnost vyberete, je třeba instalovat a konfigurovat server
aktualizace LiveUpdate. Server LiveUpdate stahuje aktualizace přes vaši internetovou bránu.

 689



 

Přidání serveru aktualizace LiveUpdate nebo Úprava serveru aktualizace
LiveUpdate
Toto dialogové okno umožňuje konfigurovat aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, aby stahovala aktualizace
z vnitřního serveru LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Je třeba mít nainstalovaný server
aktualizace LiveUpdate.

Table 254: Možnosti serveru LiveUpdate

Nastavení Popis

Název serveru Název serveru. Tento název se zobrazí po spuštění aktualizace LiveUpdate.
Popis Toto pole je volitelné. Můžete zde zadat popisné informace týkající se daného serveru. Můžete

zadat například název lokace.
URL • Používáte pouze metodu HTTP nebo HTTPS. Zadejte adresu URL serveru, například:

Název domény: http://myliveupdateserver.com
– Adresa IPv4: http://192.168.133.11/Export/Home/LUDepot
– Adresa IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:80/update

Note: Podpora metod FTP a UNC byla ve verzi 14.3 RU1 odebrána.

Uživatelské jméno Přihlašovací jméno přiřazené tomuto serveru. Pokud je třeba, zadejte uživatelské jméno, jinak
ponechejte pole prázdné.

Heslo Přihlašovací heslo přiřazené tomuto serveru. Pokud je třeba, zadejte heslo, jinak ponechejte pole
prázdné.

Platformy pro stažení
Umožňuje vybrat platformy (Mac a Windows), pro které má být obsah aktualizace LiveUpdate stahován. Stahovat můžete
obsah pro 32bitový nebo 64bitový systém Windows, nebo pro oba.

Plánované stahování
Určuje plán, který bude použit ke stahování aktualizací LiveUpdate do serveru pro správu od společnosti Symantec.

Table 255: LiveUpdate

Nastavení Popis

Frekvence Určuje, jak často mají klienti spouštět aktualizaci LiveUpdate a kontrolovat dostupnosti aktualizací.
Pokud pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager vyberete možnost Nepřetržitě, bude server
kontrolovat dostupnost aktualizací v 15minutových intervalech, ale nové aktualizace stáhne, pouze
pokud jsou k dispozici.
Pokud stanovíte frekvenci, aktualizace LiveUpdate se spustí poprvé v náhodném čase mezi aktuálním
časem a aktuálním časem plus stanovená frekvence.

Začátek, Konec, Každý Nastavení Začátek a Konec určují časový interval, během kterého může služba LiveUpdate spustit
aktualizaci serverů lokality. Můžete také zadat den v týdnu. Tato možnost je dostupná pouze pro
frekvenci Denně a Týdně.

Interval opakování (v
minutách | hodinách)
a Okno opakování (v
hodinách | ve dnech)

Určuje, kdy se má znovu spustit funkce LiveUpdate, pokud kontrolu aktualizací z nějakého důvodu
nebylo možné spustit nebo dokončit kvůli výpadk sítě nebo jiným potížím. Hodnoty okna a intervalu jsou
závislé na na vámi zvolené frekvenci.
Tyto možnosti jsou zakázány, pokud vyberete možnost Nepřetržitě nebo Četnost.
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Stahování úplných definic
Zamezit klientům ve stahování balíčků úplných definic

Pomocí tohoto nastavení můžete zmírnit přetížení sítě, pokud příliš mnoho klientů požádá o stažení balíčků úplných
definic virů a spywaru ze serveru pro správu. Toto nastavení byste měli povolit, pokud obdržíte oznámení s informací,
že příliš mnoho klientů požádalo o úplnou sadu definic. Povolením tohoto nastavení nezastavíte aktuální stahování, ale
zabráníte zahájení případných dalších stahování.

Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána.

WARNING

Pokud tuto možnost povolíte, umožněte klientům stahování aktualizací ze serveru LiveUpdate. V opačném
případě nebudou mít klienti k dispozici aktualizace.

Chcete-li zabránit přetížení sítě, proveďte také následující akce:

• Nastavte zobrazení oznámení, pokud příliš mnoho klientů žádá o úplné definice ze serveru pro správu.
Na základě podmínek pro zobrazení tohoto oznámení můžete určit, jaký stav představuje přetížení sítě. Chcete-li
oznámení nastavit, přidejte podmínku oznámení Zatížení sítě: Požadavky na úplné definice virů a spywaru.
Nastavení oznámení správce

• Umožněte klientům stahování menších balíčků definic ze serveru LiveUpdate.
V zásadách nastavení aktualizace LiveUpdate klikněte na možnost Rozšířené nastavení > Stahovat menší
instalační balíčky klientů ze serveru LiveUpdate.

Zamezení přetížení sítě požadavky klientů na aktualizaci

Stahovaný obsah pro jednotlivé typy klientů
Obsah standardních klientů a klientů Embedded nebo VDI podporuje cloud a zahrnuje pouze nejnovější definice virů a
spywaru. Tito klienti prověřují soubory pomocí úplné sady definic v cloudu. Aplikace Symantec Endpoint Protection rovněž
umožňuje instalaci klienta vnitřní sítě vhodného pro klienty, kteří nejsou připojeni ke cloudu a vyžadují úplnou sadu definic.

Výběr typu instalace klienta

Pokud jsou ve vaší síti klienti ve verzi předcházející verzi 14, je pro tyto starší klienty nutné stáhnout obsah menší a
standardní velikosti.

WARNING

Pro jednotlivé klienty v síti je potřeba stáhnout správný obsah. Pokud nestáhnete příslušný typ obsahu
požadovaný nainstalovanými klienty, nemohou klienti získávat aktualizace ze serveru pro správu.

Table 256: Stahovaný obsah pro jednotlivé typy klientů

Možnost Popis

Standardní klienti a klienti Embedded
(obsah menší velikosti)

Pro standardní klienty a klienty Embedded/VDI se na server pro správu stáhne sada definic
menší velikosti s podporou cloudu. Při prověřování výskytu virů a spywaru se v těchto
klientech automaticky použijí rozšířené definice z cloudu.
Standardní klienti ve verzi 12.1.x nebo klienti Embedded ve verzi 12.1.6.x nemohou používat
tento obsah.

Klienti vnitřní sítě (obsah standardní
velikosti)

Na server pro správu bude stažena úplná sada definic pouze pro klienty vnitřní sítě.
Tento obsah nepodporuje cloud.
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Možnost Popis

Starší verze klientů Embedded
(obsah menší velikosti pro starší
verze)

Na server pro správu je stahován obsah menší velikosti pouze pro klienty Embedded/VDI ve
verzi 12.1.6.x.
Tato možnost je povolena ve výchozím nastavení při migraci aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager z verze 12.1.x na verzi 14.

Starší verze standardních klientů
(obsah standardní velikosti pro starší
verze)

Na server pro správu bude stažena úplná sada definic pouze pro standardní klienty ve
verzi 12.1.x.
Tato možnost je povolena ve výchozím nastavení při migraci aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager z verze 12.1.x na verzi 14.

Pojistky
Přehled
Tato stránka obsahuje přehled jednotlivých zásad. V případě potřeby můžete zásady přiřadit konkrétním umístěním ve
skupině.

Table 257: Možnosti přehledu zásad

Karta Popis

Název zásady Obsahuje názvy a popisy jednotlivých zásad.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Název zásady

Název zásady. Po vytvoření nové zásady je toto textové pole povinné.
Následující znaky nejsou v názvu zásady dovoleny:
/ \ * ? < > | : "

• Popis
Popis zásady.

• Povolit tuto zásadu
Povolí zásadu a přiřadí ji k umístění nebo skupině.
Chcete-li nastavit zásadu a stáhnout nastavení do klienta později, bude nutné zásadu zakázat. Ve
výchozím nastavení jsou zásady povoleny.

Note: Zásadu ochrany před viry a spywarem a zásadu aktualizace LiveUpdate není možné zrušit.
• Vytvořeno

Autor zásady
• Čas poslední změny

Datum poslední úpravy zásady
Klepnete-li na tlačítko OK, název a popis nové zásady se zobrazí v seznamu zásad v hlavním okně
každé zásady.

Používá Označuje skupiny a umístění, pro které je tato zásada použita.
Tato karta se zobrazí při úpravě zásad, ne při vytváření nových zásad. Po přiřazení zásad se karta
zobrazí se skupinami a umístěními. Můžete změnit zobrazení stromu na zobrazení seznamu.

Note: Tato karta se v případě nesdílených zásad nezobrazí.

Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Součásti zásad
Můžete přidat nebo změnit součásti zásad, které používají určité zásady nebo jiné funkce.
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Table 258: Součásti zásad

Součást Popis

Šablony plánovaného prověřování Seznam plánovaných prověřování definovaných správcem
Tuto komponentu používají zásady ochrany před viry a spywarem.

Seznamy serverů pro správu Seznam serverů pro správu, ke kterým se mohou klienti připojit.
Tato komponenta se používá pro komunikaci klientů.

Seznamy neopakovatelných
identifikátorů souborů

Seznam neopakovatelných identifikátorů souborů. Klientský software používá nástroj pro
zjištění kontrolního součtu, který rozpoznává neopakovatelné identifikátory souboru aplikace.
Tuto komponentu používají zásady řízení aplikací a zařízení.

Skupiny hostitelů Seznam hostitelů, kteří mohou spustit pravidlo brány firewall. Hostitele můžete definovat podle
domény serveru DNS, názvu serveru DNS, adresy IP, rozsahu adres IP, adresy MAC nebo
podsítě.
Tuto komponentu používají zásady brány firewall.

Síťové služby Seznam hostitelů a protokolů, které mohou spustit pravidlo brány firewall.
Tuto komponentu používají zásady brány firewall.

Síťové adaptéry Seznam síťových adaptérů, které mohou spustit pravidlo brány firewall.
Tuto komponentu používají zásady brány firewall.

Hardwarová zařízení Seznam hardwarových zařízení. Můžete přidat zařízení do seznamu.
Tuto komponentu používají zásady řízení aplikací a zařízení. Zásadu lze použít pro povolení
nebo zablokování zařízení ze seznamu.

Pojistky
Pomocí stránky Zásady můžete nastavit zásady zabezpečení, které budou nahrány na všechny klienty ve vybrané
skupině nebo umístění. Zásady zabezpečení mohou obsahovat jeden nebo několik typů zásad, které můžete vytvořit a
spravovat z podokna zásad.

Table 259: Typy zásad

Typ zásady Popis

Ochrana před viry a spywarem Poskytuje další úroveň ochrany před viry a bezpečnostními riziky a opravuje jejich vedlejší účinky.
Ochrana zahrnuje prověřování souborů a e-mailových zpráv v reálném čase a zároveň plánované
prověřování a prověřování na požádání. Současně můžete chránit klientské počítače před
zranitelností okamžitými hrozbami v místní síti.

brána firewall, Poskytuje přizpůsobitelnou bránu firewall, která chrání klienty před narušením a zneužitím pomocí
pravidel brány firewall, nastavení provozu a nastavení režimu Skrytí.

Prevence narušení Chrání klientský počítač před pokusem o narušení.
Můžete vytvořit výjimky signatur IPS, povolit systém prevence narušení a povolit nastavení
prevence narušení. Navíc můžete importovat a vytvářet vlastní signatury IPS.

Řízení aplikací a řízení zařízení Řízení přístupu k souborům a složkám, klíčům registru, procesům a knihovnám DLL.
Ochrana současně umožňuje blokovat přístup k hardwarovým zařízením, která uživatelé zapojují
do klientského počítače.

Integrita hostitele Definuje, vynucuje a obnovuje bezpečnost kompatibilních a nekompatibilních počítačů.
LiveUpdate Ověření a distribuce aktualizací obsahu, součástí a produktů v klientských počítačích.
Výjimky Umožňuje vytvářet výjimky pro Windows, Mac a Linux. Dostupné typy výjimek se liší podle

operačního systému a zahrnují hledání virů a spywaru, SONAR a ochranu před změnami.
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Typ zásady Popis

Omezení zneužití paměti Zastaví útoky na zranitelná místa softwaru pomocí postupů omezení jako skrytí DLL knihoven,
omezení zneužívání doplňkového kódu a zneužívání zranitelností Java.

Přesměrování síťového
provozu

Integruje funkci Symantec Web Security (WSS) do aplikace Symantec Endpoint Protection.
Přesměrování síťového provozu (NTR) automaticky přesměruje veškerý internetový provoz nebo
pouze webový provoz na straně klienta do služby Symantec WSS, kde je provoz povolen nebo
blokován na základě zásad služby WSS.

Zásady, které vytvoříte, jsou uvedeny na seznamu na každé stránce Zásady a obsahují níže uvedené informace:

• Název zásady.
• Popis zásady.
• Počet umístění nebo skupin, kterým je zásada přiřazena.

Můžete zobrazit poslední změny zásady, včetně:

• popisu zásady,
• data a času změny,
• jména správce, který zásadu upravil.

Po výběru zásady můžete provést několik úloh. Přístup k těmto úlohám získáte klepnutím pravým tlačítkem na stránku
zásady nebo klepnutím na seznam v okně Úlohy. Tyto příkazy můžete použít k přidání, úpravě, odstranění, přiřazení,
zrušení přiřazení, nahrazení, importování, exportování nebo kopírování zásad.

V okně Úlohy můžete také vyhledat aplikace, které jsou spuštěny na jednotlivých klientských počítačích. Nástroj pro
vytváření dotazů můžete použít k vyhledání informací o aplikaci, kterou můžete použít při vytváření zásad brány firewall,
řízení aplikací a zařízení nebo zásad integrity hostitele.

Zásady na stránce Zásady jsou sdílené a lze je přiřadit jakémukoli umístění.

Pomocí stránky Zásady můžete nastavit zásady zabezpečení, které budou nahrány na všechny klienty ve vybrané
skupině nebo umístění. Zásady zabezpečení mohou obsahovat jeden nebo několik typů zásad, které můžete vytvořit a
spravovat ze stránky Zásady.

Zrušení typu zásady
Pokud zásadu chcete odstranit nebo ji uložit a použít jindy, můžete ji ve skupině nebo umístění zrušit. Před zrušením
zásady je nutné zásadu zrušit v každé skupině a v každém umístění. Tato akce vybranou zásadu neodstraní.

Chcete-li zásadu zrušit, zrušte zaškrtnutí zásady ve skupinách a umístěních, ke kterým již nemá patřit.

Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Nahrazení zásady
Jednu zásadu lze nahradit jinou, pokud u daného typu zásady existuje více než jedna zásada.

Table 260: Nahrazení zásady

Možnost Popis

Starý typ  zásady Ukazuje zásadu, kterou chcete nahradit.
Nový typ  zásady Umožňuje vybrat novou zásadu, kterou chcete přiřadit ke skupině

a umístění.
Zobrazení stromu skupin Obsahuje seznam skupin, u nichž lze změnit zásadu.
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Možnost Popis

Nahradit Nahradí starou zásadu novou zásadou pro vybrané skupiny a
umístění.

Hledat aplikace
Je možné vyhledat konkrétní informace o aplikacích, které používají klienti. Můžete hledat v seznamu zjištěných aplikací,
které klient odesílá na server pro správu. Je možné hledat aplikace, které používá konkrétní uživatel nebo jsou spouštěny
v konkrétním klientském počítači. Dále je možné hledat podle charakteristik aplikace, jako je například název souboru.

Tyto informace můžete použít ke zjišťování, které aplikace spouštějí vaši klienti. Zjištěné aplikace mohou pomoci nastavit
funkce zásad, které řídí nebo zjišťují aplikace, jako je například brána firewall, a řídit pravidla.

Table 261: Možnosti hledání aplikací

Možnost Popis

Hledat aplikace v umístění Určuje skupinu a umístění zahrnující klienty, které chcete hledat v seznamu aplikací.
Procházet Zobrazí dialogové okno Vybrat skupinu nebo umístění, kde můžete vybrat nadřazenou skupinu,

podskupinu nebo umístění v rámci skupiny.
Hledat podskupiny Vyhledá umístění a podskupiny ve skupině, kterou jste vybrali v dialogovém okně Vybrat skupinu

nebo umístění.
Kritéria hledání Vyhledá aplikaci, která splňuje následující kritéria:

• Na základě informací o klientovi nebo počítači
Vyhledá aplikaci, která je spouštěna v konkrétním klientském počítači.

• Na základě aplikací
Hledá podle charakteristik konkrétní aplikace.
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Možnost Popis

Pole pro vyhledávání Pokud jste vybrali možnost informací o klientském počítači, zobrazí se tato kritéria:
• Verze systému BIOS

Řetězec
• Název domény počítače
• Název počítače
• Adresa IP
• Paměť
• Operační systém
• Jazyk operačního systému
• Hodiny procesoru

Číslo s délkou až 20 znaků
• Číslo procesoru

Číslo s délkou až 10 znaků
• Typ procesoru
• Aktualizace Service Pack

Řetězec
• Zařízení s technologií TPM
• Celkové místo na disku
• Název domény uživatele
• Uživatelské jméno

Formát pole Hodnota lze změnit podle kritérií vybraných v rozevíracím seznamu.
Pokud jste vybrali možnost aplikací, zobrazí se tato kritéria:
• Popis aplikace
• Neopakovatelný identifikátor aplikace
• Název aplikace
• Cesta aplikace
• Velikost aplikace

Číslo s délkou až 20 znaků, v bajtech
• Verze aplikace

Řetězec
• Čas poslední změny

Zadejte ve formátu mm/dd/rrrr hodiny:minuty:sekundy.
Formát pole Hodnota lze změnit podle kritérií vybraných v rozevíracím seznamu.

Operátor porovnání Uvádí následující operátory k určení hodnoty:
• =

Rovná se
• !=

Nerovná se
• >

Větší než
• <

Menší než
• >=

Větší nebo rovno
• <=

Menší nebo rovno
• LIKE

Funkce LIKE porovnává částečné položky. Funkce LIKE umísťuje zástupný znak (% nebo ?) na
začátek i konec řetězce, který zadáte. Dotaz pak vyhledá veškeré řetězce obsahující zadanou
hodnotu na začátku, na konci nebo uvnitř.
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Možnost Popis

Hodnota Určuje hodnotu pro kritéria pole Vyhledávání.
Pole Hodnota filtruje výsledky. Pokud nezadáte hodnotu, můžete získat velkou množinu výsledků, jejíž
prohledání může trvat dlouho.
Pro určení hodnoty můžete použít následující kritéria:
• většina hodnot jsou řetězce,
• v řetězcích se nerozlišuje velikost písmen.
Kritéria, která zadáte do pole Vyhledávání, mohou zobrazit předvolený formát. Když například vyberte
adresu IP, zobrazí se formát adresy IP.

Hledat a Zastavit Spustí a zastaví hledání.
Exportovat Uloží výsledky hledání do textového souboru odděleného čárkami (.csv).
Vymazat vše Vymaže z tabulky Výsledky dotazu výsledky hledání.
Předchozí a Další Procházení řádky výsledků podle stránek.
Zobrazit podrobnosti Zobrazí informace o aplikaci nebo klientském počítači v dialogovém okně a nikoli v řádku.

Informace z dialogového okna Zobrazit podrobnosti je možné kopírovat, ale nikoli změnit.

Zobrazit podrobnosti
Dialogové okno Zobrazit podrobnosti lze použít k zobrazení jednotlivých polí, kam klient zaznamenává informace o
vybraných získaných aplikacích. Je možné zobrazit podrobnosti o klientu i o aplikaci. K podrobnostem o klientovi patří
název počítače, popis, doména a název umístění.

Zásady výjimek
Můžete zobrazit a přizpůsobit informace o zásadě výjimek.

Pomocí karty Název zásady přizpůsobte název a popis zásady. Na kartě Používáno můžete zobrazit skupiny, které tyto
zásady aktuálně používají. Skupiny můžete zobrazit ve stromovém zobrazení nebo jako seznam.

Table 262: Možnosti přehledu

Možnost Popis

Název zásady Zadejte název zásady, která obsahuje výjimky, které chcete použít.
Popis Zadejte popis zásady.
Povolit tuto zásadu Pomocí této možnosti můžete zásadu povolit nebo zakázat. Je možné, že budete chtít

dočasně zakázat výjimky na klientských počítačích, aniž by bylo třeba každou výjimku
odebírat.

Vytvořeno Zobrazuje jméno správce, který zásadu vytvořil.
Čas poslední změny Zobrazuje datum a čas poslední změny zásady.

Výjimky
Tuto stránku použijte k přidání, úpravě nebo zobrazení výjimek prověřování na přítomnost virů a spywaru, funkce SONAR
a ochrany před změnami. Můžete také vyloučit aplikace z řízení aplikací a zařízení.

Můžete konfigurovat výjimky pro klienty pro systém Windows, Mac a Linux. Některé výjimky nejsou na některých
operačních systémech podporovány.
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Jakákoli výjimka, kterou zahrnete do zásad, se vztahuje na všechna prověřování stejného typu. Například můžete
pomocí výjimky vyloučit bezpečností riziko. Klientský software následně dané bezpečnostní riziko vyloučí z veškerého
prověřování výskytu virů a spywaru na počítačích, pro které tato zásada platí.

Table 263: Výjimky

Pole Popis

Položka výjimky Zobrazuje název souboru, název složky, název aplikace nebo webové domény, které mají být
vyňaty z prověřování.
U výjimek aplikací se seznam neopakovatelných identifikátorů souboru zobrazí s označením, zda
algoritmus hash souboru používá SHA-1 nebo SHA-2.

Platforma Zobrazuje platformu, pro kterou výjimka platí. Výjimky rozlišují platformy.
Typ výjimky Udává typ výjimky.
Akce Zobrazí akci, kterou produkt Symantec Endpoint Protection provede se souborem, složkou nebo

webovou doménou.
Podrobné informace o výjimce Poskytuje další informace o vybrané výjimce.

Výjimky: Omezení klientů
Použijte tuto stránku k určení omezení pro typy výjimek, které mohou uživatelé na klientských počítačích přidat. Při
výchozím nastavení mohou uživatelé vytvořit jakýkoli typ výjimky. Pokud zrušíte volbu typu výjimky, uživatelé nebudou
moci vytvářet žádnou výjimku tohoto typu.

NOTE

Uživatelé nemohou konfigurovat výjimky ochrany před změnami.

Aplikace, která má být sledována
Toto dialogové okno slouží k určení názvu souboru pro aplikaci, kterou se má Symantec Endpoint Protection naučit.
Tento typ výjimky přinutí Symantec Endpoint Protection naučit se aplikaci. Nemá vliv na to, jakým způsobem prověřování
zjišťuje soubor.

Když se Symantec Endpoint Protection naučí aplikaci, zjištění se zobrazí v dialogovém okně Výjimka aplikace. Potom
můžete vytvořit výjimku a nastavit pro proces akci.

Aplikace, kterou určíte, bude naučena i v případě, že vypnete učení aplikací.

NOTE

Jelikož názvy souborů nejsou jedinečné, stejný název souboru může být používán více aplikacemi. Dialogové
okno Výjimky aplikace zobrazuje neopakovatelné identifikátory souboru jako 1 nebo 2, což označuje možnost
SHA-1 nebo SHA-2.

Název aplikace, kterou by se měla aplikace Symantec Endpoint Protection naučit, zadejte do textového pole Aplikace,
která má být sledována.

Můžete také upravit stávající výjimku upravením nebo přepsáním názvu procesu.

Výjimka aplikace
Toto dialogové okno použijte k určení akce pro aplikaci, kterou sledujete, nebo která je stažena některým z uživatelů.
V závislosti na tom, kterou akci určíte, provede Symantec Endpoint Protection akci, když zjistí aplikaci, nebo když se
aplikace spustí.
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Pomocí možnosti Přidat aplikaci prostřednictvím neopakovatelného identifikátoru přidejte hodnotu hash aplikace.
Tato metoda umožňuje rychlé přidání výjimky (od verze 14.3 RU1).

Pomocí možnosti Přidat aplikaci, která má být sledována zvolte aplikaci, kterou má klient sledovat. Když se Symantec
Endpoint Protection naučí aplikaci, zobrazí se název aplikace v dialogovém okně Výjimka aplikace a vy můžete
konfigurovat akci pro danou aplikaci. Dokončení tohoto procesu může trvat až několik hodin. Jelikož názvy souborů
nejsou jedinečné, stejný název souboru může být používán více aplikacemi. Seznam zobrazuje neopakovatelné
identifikátory souboru aplikace se znakem 1 nebo 2 na začátku, což označuje možnost SHA-1 nebo SHA-2.

Table 264: Aplikace pro sledování výjimky

Možnost Popis

Zobrazit Aplikace můžete filtrovat podle následujících typů:
• Vše

Zobrazí všechny zjištěné aplikace.
• Sledované aplikace

Aplikace určené jako výjimky Aplikace k monitorování.
• Uživatelem povolené aplikace

Uživatelem povolené aplikace jsou aplikace, které se uživatelé rozhodnou povolit, když se
pokouší o stažení souborů.

Note: Pokud změníte název souboru aplikace a nastavíte výjimku ve sledování dané aplikace
s novým názvem souboru, aplikace se nezobrazí v seznamu sledovaných aplikací pod novým
názvem. Místo toho se aplikace zobrazí v nefiltrovaném seznamu pod původním názvem.

Akce Můžete určit libovolnou z následujících akcí:
• Ignorovat

Vyloučení aplikace ze zjišťování při budoucím prověřování.
• Pouze protokol

Přidá záznam do protokolů prověřování, když je proces zjištěn. Toto je výchozí nastavení.
• Karanténa

Uloží aplikaci do karantény při pokusu o spuštění.
• Ukončit

Ukončí aplikaci, ale neodebere ji z počítače.
• Odebrat

Ukončení aplikace a její odstranění z počítače.

Note: Akce Karanténa, Ukončit a Odebrat platí, když je dotyčná aplikace spuštěna. Akce
Ignorovat a Pouze protokol platí pouze v případě zjištění aplikací Symantec Endpoint
Protection.

Výjimka aplikace prostřednictvím neopakovatelného identifikátoru
Toto dialogové okno slouží k přidání výjimky aplikace na základě hodnoty hash aplikace. Tato metoda je rychlejší než
použití aplikace ke sledování, která nejprve přidá aplikaci do seznamu sledování. Klient pak odešle hodnotu hash a další
informace o aplikaci na server pro správu. Tuto aplikaci pak můžete přidat jako výjimku. Dokončení tohoto procesu může
trvat až několik hodin.

Tento typ výjimky si na aplikaci Symantec Endpoint Protection vynutí, aby získala aplikaci. Nemá vliv na to, jakým
způsobem prověřování zjišťuje soubor.

Tato funkce je k dispozici od verze 14.3 RU1.
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Table 265: Výjimka aplikace založená na neopakovatelném identifikátoru

Neopakovatelný
identifikátor aplikace
(požadováno)

Přidejte hodnotu HASH aplikace pomocí algoritmu SHA-256.

Název aplikace
(volitelné)

Toto pole slouží k rozlišení různých aplikací, které mají podobné názvy.

Určete akci, která se
má na této aplikaci
provést.

• Ignorovat: Vyloučení aplikace ze zjišťování při budoucím prověřování. Toto je výchozí nastavení.
• Pouze protokolovat: Přidá záznam do protokolů prověřování, když je proces zjištěn.
• Karanténa: Uloží aplikaci do karantény při pokusu o spuštění.
• Ukončit: Ukončí aplikaci, ale neodebere ji z počítače.
• Odebrat: Ukončení aplikace a její odstranění z počítače.

Akce Karanténa, Ukončit a Odebrat platí, když je dotyčná aplikace spuštěna. Akce Ignorovat a Pouze
protokolovat platí, když aplikace Symantec Endpoint Protection zjistí aplikaci.

Výjimky pro známá bezpečnostní rizika
V tomto dialogovém okně lze vybrat známá bezpečnostní rizika, která budou z prověřování přítomnosti virů a spywaru
vyloučena.

Hodnocení bezpečnostních rizik popisuje informace, kterými je každé bezpečnostní riziko doprovázeno a které vám
pomáhají určit, zda v riziku učinit výjimku či nikoli.

Pokud chcete protokolovat zjišťování, zaškrtněte políčko Protokolovat při zjištění rizika zabezpečení.

Table 266: Hodnocení bezpečnostních rizik

Pole Popis

Bezpečnostní riziko Název bezpečnostního rizika. Klepnutím na název zobrazíte web služby Symantec s dalšími
informacemi o riziku.

Kategorie rizika Typ bezpečnostního rizika, jako např. adware, zavádějící aplikace nebo spyware. Typy kategorií
se průběžně mění v reakci na informace, které společnost Symantec o rizicích získává.

Celkové hodnocení Obecné posouzení závažnosti bezpečnostního rizika. Toto hodnocení je založeno na hodnocení
rizika z hlediska ochrany soukromí, výkonu, úrovně skrytí a obtížnosti odstranění.

Dopad na soukromí Stupeň rizika v souvislosti s ohrožením zabezpečení osobních údajů.
Výkon Stupeň rizika zabezpečení, které ovlivní výkon počítače.
Hodnocení skrytí Schopnost rizika zabezpečení bránit se před zjištěním a odstraněním.
Hodnocení odstranění Určuje, jak snadno lze riziko zabezpečení odebrat.
Závislý program Specifikace nebo skutečnost, zda správné či nesprávné fungování programu závisí na

bezpečnostním riziku.

Výjimka pro složky
Použijte toto dialogové okno pro vyloučení složky ze zjišťování v počítačích se systémem Windows. Můžete zvolit, zda
bude výjimka použita pro prověřování bezpečnostních rizik, SONAR nebo řízení aplikací.
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Table 267: Možnosti složky

Možnost Popis

Proměnná prefixu Proměnná prefixu značí dobře známou složku systému Windows. Vyberte proměnnou
prefixu, chcete-li použít výjimku na klientských počítačích, které běží na různých
operačních systémech Windows. Pokud vyberete proměnnou prefixu, název cesty musí
být relativní k vybrané proměnné prefixu.

Note: Proměnlivá předpona platí pro 32-bitové a 64-bitové složky. Například, jestliže
vyberete [PROGRAM_FILES], vyloučí se jak Programové soubory (x86), tak i
Programové soubory.

Proměnné prefixu souborů a složek
Složka Napište plný název cesty, pokud je vybraná proměnná prefixu [ŽÁDNÁ]. Pokud vyberete

proměnnou prefixu, měla by cesta souviset s vybraným prefixem.
Včetně podsložek Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li zahrnout všechny podadresáře v určené složce.
Zadejte typ prověřování, který vylučuje
tuto složku

Můžete určit, zda prověřování bezpečnostních rizik, SONAR, řízení aplikací nebo
jakákoliv kombinace výše zmíněných vyloučí složku ze zjišťování. Je nutné vybrat
alespoň jeden typ.
Pokud vyberete položku Bezpečnostní riziko, zobrazí se možnost Určete typ
prověřování bezpečnostního rizika. Můžete konfigurovat bezpečnostní výjimku
pro složku, která bude použita pouze pro prověřování Auto-Protect, pro plánovaná
prověřování nebo prověřování na požádání nebo u všech prověřování bezpečnostních
rizik.
Pokud spustíte aplikaci, která do složky zapisuje hodně dočasných souborů, můžete
chtít složku vyloučit z Auto-Protect. Auto-Protect prověřuje soubory tak jak jsou zapsané,
takže můžete zvýšit výkon počítače omezením výjimky na naplánovaná prověření a
prověření na vyžádání.
Z naplánovaných prověření a prověření na vyžádání můžete chtít vyloučit složky, které
nejsou často používané nebo které obsahují archivované nebo komprimované soubory.
Například naplánovaná prověřování nebo prověřování na požádání několikaúrovňově
komprimovaných souborů, které nejsou často využívány, mohou snížit výkonnost
počítače. Funkce Auto-Protect přesto chrání složku tak, že provádí prověřování pouze
během přístupu k souborům nebo během jejich zápisu do složky.

Výjimka pro přístup k souboru
Toto dialogové okno slouží k blokování škodlivých souborů v klientovi. Výjimka pro přístup k souboru se používá k
blokování souborů, které nejsou spustitelné, například soubory PDF, dokumenty aplikace Word a skripty (PowerShell,
JavaScript a VBScript). Klient používá hodnotu hash souboru ke zjištění a následnému zablokování přístupu aplikace k
souboru.

Možnost Popis

Určení akce, která
se má u tohoto
souboru provést.

• Karanténa: Zabrání otevření souboru a přesune ho do karantény v klientském počítači.
• Blokovat: Zablokuje otevření souboru v klientském počítači.
• Pouze protokol: Umožní otevření souboru v klientském počítači a přidá událost do protokolu Řízení

aplikací.
• Ignorovat: Umožní otevření souboru v klientském počítači.

Neopakovatelný
identifikátor
souboru

Hodnota hash souboru. Toto pole je povinné. Použijte algoritmus hash SHA-256 nebo MD5.
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Možnost Popis

Zadejte
alespoň jeden
z následujících
atributů souboru
nebo aplikace,
která k souboru
přistupuje.

Je nutné zadat alespoň jeden další atribut, aby klient mohl soubor zjistit. Tato pole jsou nepovinná.
• Velikost souboru: Společnost Symantec doporučuje přidat velikost souboru pro zvýšení výkonu klienta.

Zahrňte velikost souboru podle bajtů, například 372 kB.
• Cesta k souboru: Cesta, název a přípona souboru, například c:\Users\richard_smith

\Documents\TaxDocuments.doc. Pokud neznáte úplnou cestu nebo chcete zahrnout více souborů,
můžete použít zástupné znaky * nebo ?. Příklad: c:\Users|richard_smith\*.doc. Pokud nevíte,
zda je typ souboru spustitelný nebo není, použijte akci karantény. Akce karantény zajišťuje, že pokud je
soubor spustitelný, nebude možné ho spustit.

• Aplikace, která k souboru přistupuje: Přidejte informace o typu aplikace. Škodlivý soubor může použít
zavádějící příponu souboru, například soubor PDF, zatímco soubor je ve skutečnosti souborem DOC.
Pokud do textového pole nezadáte žádné hodnoty, klient zablokuje všechny aplikace, které mohou k
souboru získat přístup.
– Cesta k aplikaci: Například: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\Winword.exe. Můžete

použít zástupné znaky * nebo ?.
– Neopakovatelný identifikátor aplikacee: Hodnota hash aplikace. Použijte algoritmus hash SHA-256

nebo MD5.

Výjimka pro soubory
Toto dialogové okno použijte k vyloučení souboru ze zjišťování na počítačích se systémem Windows. Můžete zvolit, zda
bude výjimka použita pro prověřování bezpečnostních rizik, SONAR nebo řízení aplikací.

Table 268: Možnosti souborů

Možnost Popis

Proměnná prefixu Proměnná prefixu značí dobře známou složku systému Windows. Vyberte proměnnou
prefixu, chcete-li použít výjimku na klientských počítačích, které běží na různých
operačních systémech Windows. Pokud vyberete proměnnou prefixu, měl by název
souboru být ve vztahu k vybrané proměnné prefixu.
Vyberte možnost [ŽÁDNÁ], pokud chcete na konkrétním operačním systému použít
výjimku.

Note: Proměnlivá předpona platí pro 32-bitové a 64-bitové složky. Například, jestliže
vyberete [PROGRAM_FILES], vyloučí se jak Programové soubory (x86), tak i
Programové soubory.

Proměnné prefixu souborů a složek
Soubor (zahrňte úplnou cestu) Napište plný název cesty, pokud je vybraná proměnná prefixu [ŽÁDNÁ]. Pokud vyberete

proměnnou prefixu, měla by cesta souviset s vybraným prefixem.
Určení typů prověřování, která vyloučí
tento soubor

Můžete určit, zda prověřování bezpečnostních rizik, SONAR, řízení aplikací nebo
jakákoliv kombinace výše zmíněných vyloučí soubor ze zjišťování. Je nutné vybrat
alespoň jeden typ.
Pro prověřování aplikace můžete při vyloučení souboru vyloučit podřízené procesy.

Určení typu prověřování bezpečnostních
rizik

Můžete konfigurovat bezpečnostní výjimku pro soubor, která bude použita pouze pro
prověřování Auto-Protect, pro plánovaná prověřování nebo prověřování na požádání
nebo u všech prověřování bezpečnostních rizik.
Tato možnost se zobrazí jen v případě, že je vybrána volba Bezpečnostní riziko pro
Určení typů prověřování, která vyloučí tento soubor.
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Proměnné prefixu souborů a složek
Při použití všech proměnných prefixu (s výjimkou SYSTEM_DRIVE) je nutné do cesty zahrnout úvodní znak „\“.

NOTE

Zástupné znaky nelze použít.

Table 269: Možnosti souborů a složek

Proměnná Popis

COMMON_APPDATA, Složka systému souborů obsahující data aplikace pro všechny
uživatele:
• C:\Documents and Settings\All Users

\Application Data (Windows XP)
• C:\ProgramData (Windows Vista+)

COMMON_DESKTOPDIRECTORY, Složka systému souborů, která obsahuje soubory a složky, které
se všem uživatelům zobrazí na ploše:
• C:\Documents and Settings\All Users

\Desktop (Windows XP)
• C:\Users\Public\Desktop (Windows Vista+)

COMMON_DOCUMENTS, Složka systému souborů obsahující dokumenty, které jsou
společné pro všechny uživatele:
• C:\Documents and Settings\All Users

\Documents (Windows XP)
• C:\Users\Public\Documents (Windows Vista+)

COMMON_PROGRAMS, Složka systému souborů obsahující skupiny společných
programů, které se všem uživatelům zobrazí v nabídce Start:
• C:\Documents and Settings\All Users\Start

Menu\Programs (Windows XP)
• C:\Users\Default\AppData\Roaming

\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

COMMON_STARTUP, Složka systému souborů, která obsahuje všechny programy, které
se všem uživatelům zobrazí ve složce Po spuštění:
• C:\Documents and Settings\All Users\Start

Menu\Programs\Startup (Windows XP)
• C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start

Menu\Programs\Startup (Windows Vista+)

PROGRAM_FILES, Složka Program Files, která obsahuje:
• C:\Program Files
• C:\Program Files (x86)

PROGRAM_FILES_COMMON, Složky pro součásti sdílené ve více aplikacích:
• C:\Program Files\Common Files
• C:\Program Files (x86)\Common Files

SYSTEM, Složka System systému Windows:
• C:\Windows\System32

SYSTEM_DRIVE Označuje umístění, ve kterém je nainstalován operační systém
Windows (novinka ve verzi 14.0).
• C:\
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Proměnná Popis

USER_PROFILE Složky systému souborů, které odpovídají všem uživatelům
(novinka ve verzi 14.0):
• C:\Users\%user% (Windows Vista+)

WINDOWS Složka systému Windows nebo SYSROOT. Odpovídá proměnným
prostředí %windir% nebo %SYSTEMROOT%:
• C:\Windows

Rozpoznané proměnné prostředí

Výjimky pro přípony bezpečnostních rizik
Do textového pole zadejte název přípony souboru, který chcete vyloučit z prověřování na viry a spyware. Nelze přidat více
přípon současně. V názvu přípony může být zahrnuta mezera. Můžete vybrat, zda se výjimka vztahuje na všechny typy
skenů bezpečnostních rizik nebo určitý typ skenu bezpečnostního rizika.

Chcete-li přidat více přípon, zadejte název jedné přípony a potom příponu přidejte. Tento krok zopakujte pro každou
příponu, kterou chcete přidat.

NOTE

Pokud zadáte do pole Přidat více přípon, zásada tento záznam zpracuje jako jednu příponu.

Výjimky souboru či složky z bezpečnostních rizik pro klienty Mac
Pro soubory nebo složky v klientech Mac je možné určit výjimku.

WARNING

Je nutné také určit nastavení, které umožní výjimky v nastavení funkce Auto-Protect pro klienty Mac.

Mac Auto-Protect: Podrobnosti o prověřování

NOTE

Cesty ke složkám pro klienty Mac je třeba oddělovat pomocí obyčejného lomítka. Pro cesty v systému Windows
se používá zpětné lomítko.
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Table 270: Výjimky souboru či složky pro klienty Mac

Možnost Popis

Proměnná prefixu U klienta lze určit společné umístění nejvyšší úrovně.
Můžete si vybrat z následujících proměnných prefixu:
• HOME

Domovská složka aktuálně přihlášeného uživatele. Cesta k domovské složce je obvykle /
Users/uživatelské_jméno, kde uživatelské_jméno odpovídá uživatelskému jménu přihlášeného uživatele.

• APPLICATION
Systémová složka aplikací, tedy /Applications

• LIBRARY
Složka společných systémových knihoven, tedy /Library

Výchozí nastavení je NONE.
Soubor nebo
složka

Můžete určit soubory či složky uvnitř proměnné prefixu. Pokud jste nevybrali proměnnou prefixu, zadejte úplnou
cestu k souboru.
V tomto poli nelze používat symbolické odkazy. Například výraz /var představuje symbolický odkaz na
umístění /private/var. Pokud definujete cestu pomocí výrazu /var, nebude prověřování fungovat podle
očekávání. Cestu k souboru je nutné definovat pomocí výrazu /private/var/.

Výjimka pro důvěryhodné webové domény
Podle potřeby můžete webovou doménu z prověřování funkcí Download Insight a funkci SONAR vyloučit. Po vyloučení
webové domény budou všechny soubory, které budou uživatelé z libovolného umístění na této webové doméně stahovat,
vždy povoleny. Libovolný povolený soubor je však prověřen pomocí funkce Auto-Protect a prověřováním, které správce
nebo uživatel nastavil.

Výjimky pro důvěryhodné webové domény vyžadují funkci Download Insight.

NOTE

Ve výchozím nastavení nekontroluje funkce Download Insight žádné soubory, které jsou z důvěryhodné
internetové stránky nebo stránky intranetu staženy. Důvěryhodné stránky a důvěryhodné místní intranetové
stránky můžete nastavit na kartě Ovládací panely Windows> Možnosti Internetu > Zabezpečení. Nastavení
funkce Download Insight pro intranetové stránky lze zakázat v zásadě ochrany před viry a spywarem.

Při zadávání výjimky důvěryhodné webové domény je třeba zadat jednu doménu nebo adresu IP. Nelze zadat více domén
současně. Čísla portů nejsou podporována. Musíte zadat adresu IP pro umístění FTP.

Můžete zadat adresu URL, avšak výjimka použije pouze část názvu domény adresy URL. Pokud zadáte adresu URL,
můžete adresu URL předřadit protokolem HTTP nebo HTTPS (s rozlišováním malých a velkých písmen), avšak výjimka
se vztahuje na obě části.

Například kterákoli z následujících položek vytvoří stejnou výjimku:

• test.domain.com
• test.domain.com/mydocs
• HTTP://test.domain.com/mydocs
• https://test.domain.com

Bez ohledu na to, zda uživatel přejde k doméně test.domain prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS, funkce
Download Insight a SONAR doménu vyloučí. Pokud uživatel přejde do libovolného umístění v doméně (například
mydocs), uživatel může stáhnout soubory z daného umístění.

Jakmile specifikujete adresu IP, vyjímka platí jak pro konkrétní adresu IP, tak pro příslušný název hostitele.
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Adresu IP je například nutné zadat v případě umístění FTP. Pokud uživatel přejde do umístění FTP prostřednictvím
adresy URL, aplikace Symantec Endpoint Protection vyřeší název hostitele pro adresu IP a použije výjimku.

Zobrazením zprávy distribuce rizik ve stahovaných souborech lze vyhledat adresy URL a adresy IP pro webové domény,
které chcete vyloučit.

Výjimka pro ochranu před změnami
Toto dialogové okno slouží k vyloučení souboru ze zjišťování funkce Ochrana před změnami.

NOTE

Ochrana před změnami nepodporuje výjimky složky.

Table 271: Možnosti výjimek pro ochranu před změnami

Možnost Popis

Proměnná prefixu Proměnná prefixu značí dobře známou složku systému Windows. Vyberte proměnnou prefixu, chcete-li
použít výjimku na klientských počítačích, které běží na různých operačních systémech Windows. Pokud
vyberete proměnnou prefixu, měl by název souboru být ve vztahu k vybrané proměnné prefixu.
Vyberte možnost [ŽÁDNÁ], pokud chcete na konkrétním operačním systému použít výjimku.
Výchozí nastavení je [ŽÁDNÁ].

Note: Proměnlivá předpona platí pro 32-bitové a 64-bitové složky. Například, jestliže vyberete
[PROGRAM_FILES], vyloučí se jak Programové soubory (x86), tak i Programové soubory.

Soubor (zahrňte
úplnou cestu)

Napište plný název cesty, pokud je vybraná proměnná prefixu [ŽÁDNÁ]. Pokud vyberete proměnnou prefixu,
měla by cesta souviset s vybraným prefixem.
Musíte zadat název souboru. Ochrana před změnami nepodporuje výjimky složky. Pokud zadáte název
složky, Ochrana před změnami nevyloučí všechny sloubory ve složce s daným názvem. Vylouží pouze
soubor se specifikovaným názvem.

Proměnné prefixu souborů a složek

Výjimka změny souboru serverů DNS nebo hostitelů
Pomocí tohoto dialogového okna můžete vytvořit výjimku na základě hodnoty hash, která dovolí určité aplikaci provádět
změny souboru serverů DNS nebo hostitelů. Funkce SONAR může bránit změnám v systému, jako jsou změny souboru
serverů DNS nebo hostitelů. Může být například nutné vytvořit výjimku pro aplikaci sítě VPN.

Můžete monitorovat aplikaci sítě VPN, aby se zobrazovala v tomto dialogovém okně jako monitorovaná aplikace. Použijte
toto dialogové okno k určení způsobu, jakým bude aplikace Symantec Endpoint Protection zacházet s aplikací, která se
pokusí změnit nastavení serverů DNS nebo soubor hostitelů.

NOTE

Výjimka změny souboru serverů DNS nebo hostitelů nevylučuje zjištění aplikace funkcí SONAR. Funkce
SONAR zjistí každou aplikaci, která vykazuje podezřelé chování.
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Table 272: Výjimka změny souboru serverů DNS nebo hostitelů

Možnost Popis

Zobrazit Aplikace můžete filtrovat podle následujících typů:
• Vše

Zobrazí všechny zjištěné aplikace.
• Sledované aplikace

Aplikace určené jako výjimky Aplikace k monitorování.
• Uživatelem povolené aplikace

Uživatelem povolené aplikace jsou aplikace, které se uživatelé rozhodnou povolit, když se pokouší o
stažení souborů.

Note: Pokud změníte název souboru aplikace a nastavíte výjimku ve sledování dané aplikace s novým
názvem souboru, aplikace se nezobrazí v seznamu sledovaných aplikací pod novým názvem. Místo toho
se aplikace zobrazí v nefiltrovaném seznamu pod původním názvem.

Akce Můžete určit libovolnou z následujících akcí:
• Ignorovat

Vyloučí aplikaci ze zjišťování při provádění změn souboru serverů DNS nebo hostitelů.
• Pouze protokol

Když funkce SONAR zjistí změnu souboru serverů DNS nebo hostitelů, která byla provedena
dotyčnou aplikací, přidá záznam do protokolu funkce SONAR.

• Výzva
Vyzve uživatele k povolení nebo blokování změny souboru serverů DNS nebo hostitelů dotyčnou
aplikací.

• Blokovat
Zabrání aplikaci v provedení změny souboru serverů DNS nebo hostitelů.

Note: Funkce SONAR použije určenou akci, když se aplikace pokusí změnit soubor hostitelů nebo
nastavení serverů DNS. Funkce SONAR neprovede žádnou akci, když aplikace soubor hostitelů nebo
soubor obsahující nastavení serverů DNS pouze otevře.

Přidat složku Výjimka pro klienty Linux
Toto dialogové okno použijte k vyloučení složky ze zjišťování na klientských počítačích, na nichž je spuštěný Linux.
Můžete si vybrat, zda se výjimka vztahuje na všechna prověřování, prověřování Auto-Protect nebo pouze na naplánovaná
prověřování či prověřování na vyžádání.
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Table 273: Možnosti výjimky složky pro klienty Linux

Možnost Popis

Proměnná prefixu Proměnná prefixu značí dobře známou složku Linux. Vyberte proměnnou prefixu za
účelem výjimky v klientských počítačích, které používají jiné distribuce systému Linux.
• ROOT

Cesta k domovskému adresáři uživatele root, který se také nazývá superuživatel.
Tento adresář je obvykle /root.

• HOME
Cesta k domovským adresářům uživatelů. Tento adresář je obvykle /home.

• BIN
Cesta k adresáři, který obsahuje uživatelské příkazy. Tento adresář je obvykle /bin.

• ETC
Cesta k adresáři, který obsahuje konfigurační soubory a adresáře. Tento adresář je
obvykle /etc.

• USR
Cesta k adresáři, který obsahuje soubory a adresáře související s uživateli, například
programy a podpůrné soubory knihoven. Tento adresář je obvykle /usr.

• OPT
Cesta k adresáři, který obsahuje doplňkové soubory a programy. Tento adresář je
obvykle /opt.

Výchozí nastavení je NONE.
Složka Zadejte úplný název cesty, pokud má vybraná proměnná prefixu hodnotu NONE. Pokud

vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta souviset s vybraným prefixem.
Vylučte také podsložky Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li zahrnout všechny podadresáře v určené složce.

Od verze 14.3 RU1 není tato možnost v aplikaci Symantec Agent podporována pro
systém Linux a do prověřování jsou vždy zahrnuty všechny podadresáře.

Určení typu prověřování bezpečnostních
rizik

Můžete specifikovat výjimku složky s bezpečnostním rizikem pouze pro prověřování
Auto-Protect, pouze pro naplánovaná prověřování, prověřování na vyžádání nebo pro
všechna prověřování bezpečnostních rizik.
Pokud spustíte aplikaci, která do složky zapisuje hodně dočasných souborů, můžete
chtít složku vyloučit z Auto-Protect. Auto-Protect prověřuje soubory tak jak jsou zapsané,
takže můžete zvýšit výkon počítače omezením výjimky na naplánovaná prověření a
prověření na vyžádání.
Z naplánovaných prověření a prověření na vyžádání můžete chtít vyloučit složky, které
nejsou často používané nebo které obsahují archivované nebo komprimované soubory.
Například naplánovaná prověřování nebo prověřování na požádání několikaúrovňově
komprimovaných souborů, které nejsou často využívány, mohou snížit výkonnost
počítače. Funkce Auto-Protect přesto chrání složku tak, že provádí prověřování pouze
během přístupu k souborům nebo během jejich zápisu do složky.

Přidat výjimku pro certifikát
Toto dialogové okno použijte k vyloučení certifikátu a zabránění označení souborů, které podepisuje, jako podezřelé.
Přejděte do certifikátu a přidejte k němu výjimku. Jakmile certifikát přidáte, zobrazí se informace o podepisující osobě
certifikátu a vydavateli společně s otiskem SHA-1. Certifikát nemusí být nainstalován v klientském počítači pro vyloučení
pro práci.

Výjimku pro certifikát můžete v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager přidat pouze v případě, že není
zaregistrována v cloudové konzoli. Pokud je aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrovaná, použijte
k přidání nebo správě výjimky pro certifikát cloudovou konzoli.

Výchozí akcí pro tuto výjimku je možnost Ignorovat.
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Table 274: Možnosti výjimek certifikátů

Možnost Popis

Soubor certifikátu Vedle Umístění souboru klikněte na položku Procházet a přejděte na certifikát.
Podporované typy certifikátu:
• DER
• BASE 64
Nemůžete přidat soubor, který není certifikátem. Také nemůžete přidat duplikát
certifikátu, pro který jste již přidali výjimku.

Informace o certifikátu Jakmile certifikát přidáte, zobrazí se o něm následující informace:
• Emitent

Certifikační autorita, která certifikát vydala.
• Podepisující

Subjekt, který certifikát podepsal.
• Otisk SHA-1

Kontrolní součet certifikátu SHA-1. Tato hodnota definuje výjimku a určuje, zda je
certifikát, který přidáváte, duplikátem certifikátu, který jste již přidali.

Tyto hodnoty se načítají přímo z certifikátu a jsou určeny pouze ke čtení. Do těchto polí
nemůžete hodnoty ručně zadávat ani je upravovat.

Vyloučení certifikátu z prověřování na klientech se systémem Windows

Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate
Nastavení serveru LiveUpdate pro klienty Windows
Na této stránce můžete určit, jakým způsobem klienti Windows získávají aktualizace definic virů a spywaru, signatur
prevence narušení a dalších technologií zabezpečení.
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Table 275: Nastavení serveru LiveUpdate pro klienty Windows

Nastavení Popis

Vnitřní nebo vnější server
LiveUpdate

Obě možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny.
• Používat výchozí server pro správu

Stáhne aktualizace obsahu z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Tato možnost
se doporučuje pro většinu organizací Tato možnost je nejjednodušší a nevyžaduje jinou
konfiguraci než použití této zásady ve skupině. Tuto možnost vyberte, pokud používáte
poskytovatele aktualizací skupin.

• Použít server aktualizace LiveUpdate
Stáhne aktualizace obsahu pomocí jedné z následujících možností:
– Výchozí server služby Symantec LiveUpdate prostřednictvím internetu
– Vnitřní server aktualizace LiveUpdate

Můžete určit několik vnitřních serverů aktualizace LiveUpdate pro podporu převzetí služeb
při selhání.

– Server Symantec Early Adopter
Server Symantec Early Adopter umožňuje otestovat nadcházející aktualizace modulů
před jejich vydáním. Pokud vyberete tento server, možnost Používat výchozí server pro
správu není zaškrtnutá a není aktivní.

Pokud jsou povoleny obě možnosti a všechna ostatní nastavení zásad aktualizace LiveUpdate
používají výchozí hodnoty, klienti vždy upřednostní aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager. Za výchozích podmínek získá klient aktualizace ze serveru LiveUpdate pouze v
následujících případech:
• Pokud klientovi umožníte zahájit relaci LiveUpdate.
• (Výchozí) Pokud klient požaduje úplné definice ze serveru pro správu, ale může získat menší

balíček ze serveru LiveUpdate.
• Pokud je klient výrazně zastaralý a nemůže se připojit k serveru pro správu.
Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate: Plán systému Windows

Poskytovatel aktualizací
skupiny

Použijte poskytovatele aktualizací skupiny
Určí jeden nebo více počítačů, které budou jednat jako server aplikace LiveUpdate pro skupinu.
Například můžete chtít vytvořit poskytovatele aktualizací skupin k úspoře šířek pásma pro klienty
na vzdáleném místě s pomalejším připojením. V tomto scénáři stáhne poskytovatel aktualizací
skupin nejnovější aktualizace ze serveru. Poskytovatel aktualizací skupiny poté aktualizuje klienty
ve skupině. Pokud se poskytovatel aktualizací skupin nachází ve stavu offline, klienti si stahují
aktualizace prostřednictvím serveru.
Poskytovatel aktualizací skupin může být v libovolné skupině.

Note: Poskytovatelé aktualizací skupin jsou k dispozici pouze klientům Windows.

Správa třetích stran Povolit správu obsahu třetích stran
Povolí, aby nástroje třetí strany, například Microsoft SMS, bezpečně poskytovaly aktualizace
klientským počítačům.
Chcete-li tuto funkci použít, je třeba nastavit aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager jako
pracovní server obsahu. Tento pracovní server nevyžaduje klienty, kteří jsou k němu připojeni.
Konfigurujte server tak, aby aktualizace stahoval pravidelně. Je-li zadána možnost Nepřetržitě,
stahuje server nejnovější aktualizace, jakmile jsou zveřejněny.
Plánované stahování
Ve výchozím nastavení se aktualizace objeví ve výchozích odchozích složkách obsahu aktualizací
klientů skupiny. Tyto složky jsou uspořádány podle typu obsahu. Poté můžete vybrat jeden nebo
více balíčků obsahu ze složky k odeslání obsahu a doručit je do složky příchozí pošty klientů.
Chcete-li zajistit, aby klientské počítače aktualizovaly pouze nástroje třetí strany, zakažte další
možnosti serveru LiveUpdate na této stránce.

Note: Nastavení správy obsahu třetí strany se použijí pouze pro klienty Windows.

Použití distribučních nástrojů třetí strany k provedení aktualizace klientských počítačů
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Nastavení Popis

Konfigurace serveru proxy pro
službu LiveUpdate

Server proxy můžete nastavit tak, aby používal službu LiveUpdate prostřednictvím výchozího
serveru služby Symantec LiveUpdate nebo vybraného interního serveru LiveUpdate.
Tento server proxy slouží jen pro aktualizace LiveUpdate, takže ne pro jakoukoli jinou externí
komunikaci.

Zásady nastavení aktualizace LiveUpdate: Plán systému Windows
Umožňuje určit, jak často se mají aktualizace ze serverů LiveUpdate stahovat do klientů se systémem Windows ve
skupinách, ve kterých se zásada používá. Tato nastavení se použijí, pouze pokud povolíte server LiveUpdate v nabídce
Zásady aktualizace LiveUpdate > Nastavení pro Windows > Nastavení serveru.

Nastavení serveru LiveUpdate pro klienty Windows

Table 276: Nastavení plánu aktualizace LiveUpdate pro klienty Windows

Možnost Popis

Povolení plánování aktualizace
LiveUpdate

Umožní klientům Windows spustit plánované relace aktualizace LiveUpdate. Můžete nastavit
možnosti plánování, které klienti používají při komunikaci s jakýmkoliv serverem LiveUpdate.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Frekvence Určuje, jak často klienti spouští aktualizaci LiveUpdate ke stažení nejnovějších aktualizací.
Výchozí plán je nastaven na možnost Každé 4 hodiny. Možnost konkrétního času je k dispozici
pro nastavení Denně a Týdně. Možnost konkrétního dne je k dispozici pouze pro nastavení
Týdně.
Možnost Nepřetržitě umožňuje klientským počítačům, které nekomunikují s aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager příliš často, získat nejnovější aktualizace. Nejnovější aktualizace
získají po připojení k síti a ověření na serveru.

Okno opakování Určuje počet hodin (nebo dní), po které se bude aktualizace LiveUpdate pokoušet spustit, pokud
plánovaná relace selže. Tato možnost je povolena, pokud je vybrána možnost Každé, Denně
nebo Týdně.

Možnosti vnášení náhodných
hodnot do stahování

Určuje možnost vnášení náhodných hodnot. Stahování aktualizací můžete naplánovat mimo
špičku, posunout více či méně před nebo za zadanou hodnotu, abyste minimalizovali dopad na
přenos v síti. Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection spouštějí relace
aktualizace LiveUpdate náhodně, aby minimalizovaly stavy přetížení sítě.

Zjišťování nečinnosti Určuje, že plánovaná aktualizace LiveUpdate by se neměla spustit, dokud není klientský počítač
ve stavu nečinnosti. Pokud počítač není nečinný nikdy, po dosažení konečné prahové hodnoty se
aktualizace LiveUpdate spustí, i když počítač není nečinný.
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, spustí se plánované aktualizace LiveUpdate vždy v určený
čas bez ohledu na aktuální zatížení počítače.

Možnosti přeskočení
aktualizace LiveUpdate

Určuje, že aktualizace LiveUpdate by se měla v příštím plánovaném čase spustit, pouze pokud
budou splněna vybraná kritéria. Pokud klient nesplní žádné kritérium, plánovaná aktualizace
LiveUpdate bude vynechána a do systémového protokolu klienta bude zadán záznam.

Konfigurace plánu stahování aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích
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Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate – Rozšířené nastavení

Table 277: Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate

Nastavení Popis

Uživatelská nastavení Tato nastavení jsou dostupná pro koncové uživatele v počítačích se systémem Windows. Na
klientském počítači, na kterém běží systém Mac, je vždy možné aktualizaci LiveUpdate spustit ručně.
• Povolit uživateli ruční spouštění aplikace LiveUpdate

Umožňuje uživatelům ručně provést stažení aktualizací LiveUpdate na klientských počítačích.
U spravovaných klientů je vhodné toto nastavení zakázat. Pokud je spuštěna plánovaná relace
aktualizace LiveUpdate a uživatel ručně spustí relaci aktualizace LiveUpdate, může dojít ke
konfliktům.

• Povolit uživateli změny plánu aktualizace LiveUpdate
Umožňuje uživatelům změnit nastavení plánu aktualizací LiveUpdate v klientských počítačích.
Pokud má nespravovaný klient zásadu nastavení aktualizace LiveUpdate, která je součástí
instalačního balíčku, mají nastavení zásad přednost před změnami uživatele. Chcete-li nainstalovat
nespravovaného klienta, který zachová uživatelské změny v nastavení aktualizace LiveUpdate,
nainstalujte klienta z instalačního souboru. Nepoužívejte klientský instalační balíček, který byl
exportován z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

• Povolit uživateli změnu serverů proxy protokolu HTTP, HTTPS nebo FTP pro službu
LiveUpdate
Umožňuje uživatelům změnit nastavení serveru proxy služby LiveUpdate v klientských počítačích.

Nastavení opravy
zabezpečení klienta

Stáhne a nainstaluje opravy zabezpečení za účelem opravy zranitelných míst v klientovi systému
Windows. Obsah můžete do klientů stáhnout pomocí serveru aktualizace LiveUpdate, serveru
pro správu nebo poskytovatele aktualizací skupiny. Metoda, kterou použijete, závisí na způsobu
konfigurace nastavení serveru v zásadách nastavení aplikace LiveUpdate.
Výběr metody distribuce obsahu používané při aktualizaci obsahu na klientech
Pokud se verze klienta neshoduje s číslem verze serveru pro správu, je nutné upgradovat klienta na
nejnovější verzi, aby dostával opravy.
Je třeba také ověřit, že server aktualizace LiveUpdate stáhne opravy zabezpečení klienta do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager pro umístění.
Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager
Stažení oprav zabezpečení aplikace Endpoint Protection do klientů systému Windows

Nastavení aktualizace
produktu

Automaticky stahuje a instaluje aktualizace klientského softwaru, když uživatel klikne na položku
LiveUpdate nebo když je spuštěna plánovaná relace aktualizace LiveUpdate. Pokud je toto nastavení
vypnuto, klient nemůže stáhnout ani nainstalovat aktualizace produktu, ani když jiný produkt
společnosti Symantec spustí aktualizaci LiveUpdate na klientském počítači.
Pokud zásada nastavení aktualizace LiveUpdate určí, že klienti budou stahovat aktualizace z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager nebo z poskytovatele aktualizací skupin, aktualizace budou
ve formě souborů microdef. Pokud zásada nastavení aktualizace LiveUpdate určí, že klienti budou
stahovat aktualizace ze serveru LiveUpdate, aktualizace budou ve formě souborů oprav (MSP).
Toto nastavení umožňuje řídit verze klientského softwaru. Je-li toto nastavení zakázáno, lze klientský
software aktualizovat pouze ručně. Pokud server pro správu stahuje a zpracovává opravy, vytváří
soubor microdef. Soubory microdef se automaticky zobrazí jako nové balíčky. Nový balíček se zobrazí
v podokně Instalační balíčky klienta. Poté můžete balíček vybrat a použít funkci Aktualizovat pro klienty
systému Windows. Pro klienty systému Mac je nutné poskytovat ruční aktualizace prostřednictvím
nástroje třetí strany nebo zpřístupněním aktualizačního balíčku ke stažení ve vaší síti.
Pokud chcete mít maximální kontrolu nad revizemi softwaru v klientech, nepovolte jim stahování
aktualizací produktů.
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Nastavení Popis

Správa stahování obsahu Pokud může server pro správu poskytnout pouze úplnou sadu definic virů a spywaru, můžete klientům
místo toho povolit stahování menších balíčků (souborů delta) ze serveru LiveUpdate. Tato situace může
nastat, když server pro správu nemůže klientům poskytnout soubory delta. Příliš mnoho souběžných
klientských požadavků na úplné definice může přetížit síť. Toto nastavení pomáhá snížit riziko
přetížení.
Serveru pro správu se z různých důvodů nemusí podařit uložit soubor delta, například kvůli výpadku
sítě nebo záloze serveru na starší sadu definic.
Také může být potřeba zkontrolovat počet revizí obsahu, které server pro správu ukládá. Pokud je toto
číslo nízké, příliš zastaralí klienti možná nebudou moci získat soubory delta ze serveru pro správu.
Zamezení přetížení sítě požadavky klientů na aktualizaci

Poskytovatel aktualizací skupiny
Poskytovatel aktualizací skupiny získává aktualizace obsahu od aplikace Symantec Endpoint Protection Manager a
místně je distribuuje skupinám a klientům. Pro každou zásadu nastavení aplikace LiveUpdate můžete nastavit libovolný
z následujících typů poskytovatelů aktualizací skupiny.

Table 278: Možnosti výběru poskytovatele skupinových aktualizací pro klienty

Nastavení Popis

Více poskytovatelů aktualizací
skupiny

Tuto možnost zvolte, pokud máte více skupin a chcete pro každou skupinu použít jiného
poskytovatele aktualizací skupiny.
Více poskytovatelů aktualizací skupiny používá sadu pravidel a kritérií, podle kterých určí sami
sebe k obsluze skupin klientů ve svých podsítích. Všechny klientské počítače jsou ve stejné
podsíti.

Explicitní poskytovatelé
skupinových aktualizací pro
roamingové klienty

Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby se mohli klienti připojovat k poskytovatelům aktualizací
skupiny, kteří se nachází v jiné podsíti než klient. Klienti, kteří mění umístění, mohou přejít
k nejbližšímu poskytovateli aktualizací skupiny na seznamu.
Přidáním seznamu nevytvoříte poskytovatele aktualizací skupiny. Samotné poskytovatele
aktualizací skupiny je třeba definovat v jiné zásadě nastavení aplikace LiveUpdate.
Konfigurace explicitních poskytovatelů aktualizací skupiny

Adresa IP nebo název hostitele
jednoho poskytovatele
aktualizací skupin

Jednoho poskytovatele aktualizací skupiny zvolte, pokud chcete jako poskytovatele aktualizací
skupiny pro všechny klienty ve skupině používat jeden klientský počítač.
Napište adresu IP nebo název hostitele klientského počítače.
• Příklad adresy IPv4: 192.168.0.10
• Příklad adresy IPv6: 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:C72A::10
• Příklad názvu hostitele: gupServer1

V závislosti na nastavení sítě může být zapotřebí zadat jako název hostitele celý název DNS.
V názvu hostitele lze použít jako zástupný znak hvězdičku (*) a otazník (?).

Maximální doba, po kterou
se klienti snaží stahovat
aktualizace z poskytovatele
aktualizací skupiny, než
vyzkouší výchozí server pro
správu

Tato volba umožňuje klientům obejít poskytovatele aktualizací skupin, jestliže se jim k němu
nezdaří připojení. Můžete také stanovit délku doby, po kterou mohou klienti poskytovatele
aktualizací skupin obejít. Když klienti poskytovatele aktualizací skupin obchází, získávají
aktualizace obsahu z výchozího serveru.
• Zaškrtněte možnost Nikdy, pokud klienti stahují aktualizace pouze od poskytovatele

aktualizací skupiny a nikdy ze serveru. Například můžete tuto volbu použít, pokud nechcete,
aby probíhal datový tok od klienta skrze širokopásmové připojení k serveru.

• Zaškrtněte možnost Po, chcete-li určit dobu, po které musí klienti poskytovatele aktualizací
skupin obejít. Pokud například nastavíte 15 minut, klient se musí pokusit stahovat aktualizace
nepřetržitě po dobu 15 minut.
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Poskytovatel aktualizací skupiny nepřenáší informace o stavech provozu, událostech, příkazech, stavech příkazů nebo
profilech mezi serverem a klienty.

Table 279: Nastavení poskytovatele aktualizací skupiny

Nastavení Popis

Výchozí port Port TCP používaný pro klientské komunikace.
Výchozí číslo portu TCP je 2967. Pokud poskytovatel aktualizací skupiny získává adresy IP
prostřednictvím protokolu DHCP, měli byste počítači buď přiřadit statickou adresu IP, nebo použít
název hostitele. Pokud se poskytovatel aktualizací skupiny nachází ve vzdáleném umístění, které
používá překlad adres (NAT), použijte název hostitele.

Note: Pokud je v poskytovateli aktualizací skupiny spuštěna brána firewall od jiné společnosti než
společnosti Symantec, může být nutné upravit zásadu brány Symantec Firewall, aby bylo možné
na portu TCP přijímat komunikaci serveru. Brána firewall od jiné společnosti než společnosti
Symantec je například brána Windows Firewall nebo jiná brána firewall třetí strany. Ve výchozím
nastavení je zásada brány Symantec Firewall nastavena automaticky.

Maximální velikost mezipaměti
na disku povolená pro
stahování aktualizací (MB)

Maximální velikost místa na disku, které může poskytovatel aktualizací skupiny použít k uložení
aktualizací obsahu. Při dosažení tohoto limitu přestane poskytovatel aktualizací skupiny stahovat
obsah ze serveru pro správu. I nadále bude ale klientům poskytovat obsah uložený v mezipaměti.

Odstranit aktualizace obsahu,
pokud nejsou využívány (dny)

Aktualizace obsahu zabírají místo na disku počítače poskytovatele aktualizací skupiny. Pomocí
této možnosti můžete nastavit odstranění nevyužívaných aktualizací obsahu. Aktualizace obsahu
se považují za nevyužívané, pokud klienti tyto aktualizace nevyžadují.

Maximální počet současných
stahování klientů

Šetří paměť a prostředky procesoru počítače poskytovatele aktualizací skupiny. Tato možnost
určuje, kolik vláken je přiřazených pro zpracování příchozích požadavků. Vyšší počet podprocesů
vyžaduje více paměti. Ke zpracovávání příchozích požadavků jsou rovněž potřeba cykly
procesoru, takže vyšší počet podprocesů vyžaduje více cyklů procesoru.
Měli byste nastavit hodnotu podle výkonu počítače poskytovatele aktualizací skupiny. Cílem
je stahování aktualizací obsahu ke klientům tak rychle, jak je to možné, bez přetížení počítače
poskytovatele aktualizací skupin. Nastavte hodnotu dostatečně vysoko, abyste získali vhodný
souběžný výkon, ale dostatečně nízko, abyste se vyhnuli zahlcení počítače poskytovatele
aktualizací skupin.

Maximální povolená rychlost
stahování poskytovatelů
aktualizací skupin ze serveru
pro správu

Určuje šířku pásma, kterou poskytovatel aktualizací skupiny používá pro stahování aktualizací
obsahu ze serveru pro správu. Společnost Symantec doporučuje nastavit konkrétní hodnotu podle
výkonu počítačů, které fungují jako poskytovatel aktualizací skupiny.
Vyberte jednu z následujících možností:
• Chcete-li povolit neomezenou šířku pásma, vyberte možnost Bez omezení. Tato možnost

vynutí limit o velikosti 1 MB. Za normálních okolností ale tohoto limitu není nikdy dosaženo.
• Vyberte možnost Až do, chcete-li omezit šířku pásma na úroveň, kterou určíte. Pomocí této

možnosti můžete určit šířku pásma nad a pod limitem 1 MB, který je vynucen možností Bez
omezení.

Maximální povolená šířka
pásma pro stahování klientů
od poskytovatele aktualizací
skupiny

Určuje šířku pásma mezi počítačem poskytovatele aktualizací skupiny a klienty, kteří využívají
služby poskytovatele aktualizací skupiny.
Tuto možnost použijte, pokud můžete nastavit pouze jednoho poskytovatele aktualizací skupiny
pro více umístění, přičemž každé z nich obsahuje pouze několik klientů nebo má omezené
připojení. Je vhodné minimalizovat šířku pásma pro umístění s omezeným připojením a
v případech, kdy chcete zamezit zahlcení obsahem při poskytování úplné sady definic obsahu.
Pokud klienti s omezenou šířkou pásma stahují soubor úplných definic, použijte možnost Bez
omezení. Poskytovatel aktualizací skupiny má pouze omezený počet podprocesů, které lze využít
ke zpracování požadavků na stažení. Klienti, kteří stahují soubor úplných definic, potřebují více
času a využívají jeden podproces poskytovatele aktualizací skupiny až do doby, než je stahování
definic dokončeno.

Konfigurace stahování obsahu klienty od poskytovatele aktualizací skupiny
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Seznam poskytovatelů aktualizací skupiny
Pomocí tohoto dialogového okna můžete přidat pravidla, která musí klient splňovat, aby mohl být používán jako
poskytovatel aktualizací skupiny.

Pravidla jsou strukturována takto:

• Sady pravidel
Sada pravidel sdružuje jednotlivá pravidla. Sada pravidel se zobrazuje jako uzel stromu.
Sady pravidel jsou porovnávány na základě logických operátorů OR a AND. Pokud je několik sad pravidel spojeno
pomocí operátoru OR, musí klient splňovat alespoň jednu sadu pravidel, aby mohl být používán jako poskytovatel
aktualizací skupiny. Pokud je několik sad pravidel spojeno pomocí operátoru AND, musí klient splňovat všechna
pravidla definovaná v sadě pravidel, aby mohl být používán jako poskytovatel aktualizací skupiny.

• Typy pravidel
Pravidla mohou specifikovat adresy IP, názvy hostitelů, klíče registru systému Windows klientů nebo operační systémy
klientů. Do sady pravidel můžete zahrnout jeden z každého typu pravidla.

• Podmínky pravidel
Pravidlo specifikuje podmínku, kterou klient musí splňovat, aby mohl být používán jako poskytovatel aktualizací skupin.
Pro více hodnot podmínky pravidla se používá operátor OR. Pokud pravidlo specifikuje podmínku s více hodnotami,
klient musí odpovídat jedné z těchto hodnot.
Můžete například vytvořit sadu Pravidla1 obsahující pravidlo s více adresami IP. Následně vytvoříte sadu Pravidla2
obsahující pravidlo pro název hostitele s více hodnotami a pravidlo pro operační systém s více hodnotami. Klientský
počítač musí splnit podmínky sady Pravidla1 nebo Pravidla2. Klientský počítač splní podmínky sady Pravidla1, pokud
odpovídá jakákoli z adres IP. Klient splňuje podmínky sady Pravidla2, jen pokud má jeden z názvů hostitelů a používá
se v něm jeden z určených operačních systémů.

Určete kritéria pravidel poskytovatelů aktualizací skupin
Pomocí tohoto dialogového okna můžete přidat pravidlo, které musí klient splňovat, aby mohl být používán jako
poskytovatel aktualizací skupiny. Typy pravidel zahrnují adresu IP nebo název hostitele, klíče registru a operační systém.

Pro každý typ můžete zadat jedno pravidlo a každé pravidlo může obsahovat více kritérií. Pravidla jsou sesouhlasena
podle logických operátorů OR a AND. Pro více pravidel je použit operátor AND; klient musí odpovídat všem pravidlům
jedné sady pravidel. Pro více kritérií pravidel je použit operátor OR; klient musí souhlasit s jedním kritériem v každém
pravidle.

V závislosti na nastavení sítě může být zapotřebí zadat v případě názvu hostitele celý název DNS.

Konfigurace explicitních poskytovatelů aktualizací skupiny
Pomocí tohoto dialogového okna můžete přidat seznam poskytovatelů aktualizací skupiny, který umožňuje klientům
připojit se k poskytovatelům aktualizací skupiny v jiné podsíti. Klienti, kteří často mění umístění, mohou cestovat
k nejbližšímu poskytovateli aktualizací skupiny na seznamu.

Nakonfigurováním jednoho nebo několika poskytovatelů aktualizací skupiny změníte klienty na poskytovatele aktualizací
skupiny. Konfigurací seznamu poskytovatelů aktualizace explicitní skupiny nemění klienty na poskytovatele aktualizací
skupiny. Explicitní seznam tedy můžete použít pouze v případě, že jste v rámci jiné zásady aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager nastavili jednoho nebo více poskytovatelů aktualizací skupiny.

Klienti se pokouší připojit k poskytovatelům aktualizací skupiny v pořadí, v jakém jsou v seznamu uvedeni. Pokud záznam
představuje typ podsítě, lze jej rozbalit a zahrnout všechny dostupné poskytovatele aktualizací skupiny v podsíti. Klienti se
pokouší připojit k poskytovatelům aktualizací skupiny v podsíti ve vzestupném pořadí podle IP adres.

Explicitní poskytovatelé aktualizací skupiny mohou být statičtí nebo dynamičtí v závislosti na konfiguraci. Pokud použijete
IP adresu nebo název hostitele ke konfiguraci explicitního poskytovatele aktualizací skupiny, bude statický. Tento rozdíl
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má vliv na to, jak se poskytovatelé aktualizací skupiny chovají v sítích, ve kterých se nachází klienti a servery pro správu
aktuální verze i starší verze.

Pokud použijete k určení poskytovatele aktualizací skupiny podsíť, bude dynamický, protože klienti budou vyhledávat
poskytovatele v dané podsíti.

Přidat explicitního poskytovatele aktualizací skupiny
Přidáním explicitního poskytovatele aktualizací skupiny nezměníte klienta na poskytovatele aktualizací skupiny. Přidáním
explicitních poskytovatelů aktualizací skupiny namapujete podsítě klientů na jednu nebo více podsítí, ve kterých se
poskytovatelé aktualizací skupiny nacházejí.

Pomocí explicitního seznamu poskytovatelů aktualizací skupiny můžete síťové adresy v podsíti klienta mapovat na
poskytovatele aktualizací skupiny. Poskytovatele aktualizací skupiny identifikujete pomocí adresy IP, názvu hostitele nebo
podsítě.

Můžete určit, že klienti s adresami IP spadajícími do konkrétní podsítě budou používat konkrétního poskytovatele
aktualizací skupiny.

Klient může mít několik adres IP. Při porovnávání s poskytovateli aktualizací skupiny zvažuje aplikace Symantec Endpoint
Protection všechny z nich. Znamená to, že adresa IP, které zásada odpovídá, nemusí nutně odpovídat rozhraní, které
klient využívá ke komunikaci s poskytovatelem aktualizací skupiny.

Předpokládejme například, že klient aplikace Symantec Endpoint Protection disponuje následující adresou IPv4:

• 172.21.80.180: využívána ke komunikaci s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
• 172.21.66.209: adresa podsítě mapovaná v seznamu Explicitní poskytovatelé aktualizací skupiny

Nebo:

• 001:DB8:3C0:FC01:49C8:C72A::10: využívána ke komunikaci s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
• 2001:DB8:3C0:FC01::: adresa podsítě mapovaná v seznamu Explicitní poskytovatelé aktualizací skupiny

Shodující se adresa nemusí být nutně stejná jako adresa rozhraní, které klient využívá ke komunikaci s poskytovatelem
aktualizací skupiny nebo aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.

Table 280: Síťová adresa podsítě klienta a nastavení explicitního poskytovatele aktualizací skupiny

Možnost Popis

Adresa podsítě klienta Síťová adresa podsítě klienta.
Nejedná se o adresu IP samotného klienta. Pokud neznáte síťovou adresu podsítě klienta, můžete ji
vypočítat pomocí jedné z řady kalkulaček podsítě, které jsou k dispozici na internetu.
Tato adresa se někdy nazývá síťový prefix nebo ID sítě.

Zadejte masku podsítě
klienta

Pomocí tohoto nastavení přidáte skupinu podsítí spíše než jednotlivé sítě. Například:
• Než abyste v případě protokolu IPv4 přidávali podsíť 192.168.1.0 i podsíť 192.168.2.0, můžete

přidat podsíť 192.168.0.0 a masku 255.255.0.0.
• Než abyste v případě protokolu IPv6 přidávali podsíť 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:1111::

i podsíť 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:2222::, můžete přidat podsíť
2001:DB8:3C0:FC01:49C8:: a masku FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF::.

Pokud nepřidáte masku podsítě klienta, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager masku podsítě
vyhledá automaticky na základě nastavení síťové karty klienta. Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager poté určí rozsah adres IP v podsíti klienta.
Pokud provedete upgrade z verze 12.1.6 a starší, můžete masku podsítě klienta přidat ke stávajícím
importovaným podsítím. Klienti verze 12.1.6 a starší toto nastavení jinak ignorují.
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Možnost Popis

Typ > Adresa IP Daného poskytovatele aktualizací skupiny identifikuje pomocí adresy IP. Jestliže tuto možnost vyberete,
zobrazí se následující další možnosti:
• Adresa IP

IP adresa poskytovatele aktualizací skupiny ve formátu IPv4.
• Port

Port, na kterém se daný poskytovatel aktualizací skupiny nachází.

Typ > Název hostitele Daného poskytovatele aktualizací skupiny identifikuje pomocí jeho názvu hostitele. Jestliže tuto možnost
vyberete, zobrazí se následující další možnosti:
• Název hostitele

Název hostitele daného poskytovatele aktualizací skupiny Použití zástupných znaků není podporováno.

Note: V závislosti na nastavení sítě může být při konfiguraci poskytovatele aktualizací skupiny potřeba
zadat v poli Název hostitele úplný název DNS.

• Port
Port, na kterém se daný poskytovatel aktualizací skupiny nachází.

Typ > Podsíť Adresa podsítě, ve které se poskytovatel aktualizací skupiny nachází. Jestliže tuto možnost vyberete,
zobrazí se následující další možnosti:
• Adresa podsítě poskytovatele aktualizací skupiny

Adresa podsítě, ve které se daný poskytovatel aktualizací skupiny nachází. Pomocí tohoto typu můžete
zpřístupnit několik poskytovatelů aktualizací skupiny tak, aby odpovídali mapování síťové adresy klienta.
Pokud zadáte adresu IP, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager automaticky vyhledá masku
podsítě a určí rozsah adres IP v podsíti poskytovatele aktualizací skupiny.

Hodnotu Síťová adresa podsítě modulu GUP můžete vypočítat pomocí jedné z řady kalkulaček podsítě,
které jsou k dispozici na internetu. Tato adresa se někdy nazývá síťový prefix nebo ID sítě.

Adresa IP nebo název hostitele
Dialogové okno Adresa IP nebo název hostitele slouží k zadání adresy IP nebo názvů hostitelů.

Table 281: Hodnoty pravidel adres IP a názvů hostitelů

Nastavení Popis

Typ Poskytovatele aktualizací skupin rozeznáte podle jeho adresy IP nebo názvu hostitele.
Adresa IP Zadejte adresu IP poskytovatele aktualizací skupin.
Název hostitele Zadejte název hostitele poskytovatele aktualizací skupin.

Note: V závislosti na nastavení sítě může být při konfiguraci poskytovatele aktualizací skupiny potřeba zadat v
poli Název hostitele úplný název DNS.

V názvu hostitele lze použít jako zástupný znak hvězdičku (*) a otazník (?).

Klíče registru
Dialogové okno Klíče registru slouží k zadání klíčů registru.

Registr systému Windows je databáze pro ukládání nastavení a voleb operačních systémů Windows. Registr obsahuje
klíče a hodnoty. Klíč je podobný složce nebo cestě. Například HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\LiveUpdate\Schedule\AllowRetry je klíč registru.
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Table 282: Hodnoty pravidel klíčů registru

Nastavení Popis

Zkontrolujte Vyberte jednu z následujících možností:
• Klíč registru
• Název klíče registru
• Hodnota registru

Klíč
Název

Zadejte klíč registru nebo název klíče registru.
Název klíče je název položky v klíči registru. Například ServiceStatus je název klíče.

Existuje
Neexistuje

Vyberte jednu z následujících možností:
• Vyberte možnost Existuje, pokud klíč existuje v Poskytovateli aktualizací skupin.
• Vyberte možnost Neexistuje, pokud klíč neexistuje v Poskytovateli aktualizací skupin.

Rovná se
Nerovná se

Vyberte jednu z následujících možností:
• Vyberte možnost Rovná se, pokud se hodnota klíče rovná zadané hodnotě.
• Vyberte možnost Nerovná se, pokud se hodnota klíče nerovná zadané hodnotě.

Typ hodnoty Vyberte typ dat klíče.
Registr systému Windows používá následující základní typy dat:
• Řetězec

Řetězec obsahuje obyčejný čitelný text. Hodnoty řetězce jsou nejběžnější hodnoty používané v registru.
• DWORD

DWORD znamená dvojité slovo. Typy dat DWORD obsahují binární data, která jsou délkově omezena na 32
bitů nebo zadána v decimálním nebo hexadecimálním formátu.

Note: Jestliže vyberete hodnotu typu DWORD, v poli Hodnota bude povolen jen decimální formát.
• Binární soubor

Binární hodnota jsou binární data zobrazená v hexadecimálním formátu.

Hodnota Zadejte hodnotu klíče.
Hodnota je tvořena hodnotou názvu klíče registru, který je uložen v klíči. Hodnota klíče je závislá na typu
hodnoty. Hodnotou může být i pár název-data.

Operační systémy
Vyberte operační systém.

Nastavení serveru proxy pro externí komunikaci
• Možnosti nastavení serveru proxy pro systémy Windows

Pro externí komunikaci, která nepředstavuje komunikaci se službou LiveUpdate, můžete pro klienty systému Windows
nakonfigurovat samostatný proxy server. Pro konfiguraci serveru proxy HTTP a serveru proxy HTTPS jsou k dispozici
samostatná nastavení.
Tato nastavení nemají vliv na ostatní servery nebo na poskytovatele aktualizací skupiny, které můžete nastavit na kartě
Nastavení serveru v možnosti Zásada nastavení aktualizace LiveUpdate.

• Možnosti nastavení serveru proxy pro systémy Mac
V případě klientů systému Mac lze nakonfigurovat proxy server pro komunikaci služby LiveUpdate.
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Table 283: Možnosti nastavení serveru proxy pro systémy Windows

Možnost Popis

Nepoužívat server proxy Nepoužívá se žádný proxy server.
Používat v prohlížeči klienta
určený server proxy (výchozí)

Použijte informace o serveru proxy zadané v prohlížeči na klientském počítači. V aplikaci
Internet Explorer se tyto informace zobrazí zvolením položek Možnosti Internetu > Připojení >
Nastavení místní sítě.

Použít vlastní nastavení serveru
proxy

Použijte zde zadanou adresu serveru proxy a port pro naslouchání. Zadejte port HTTPS nebo
HTTP, který chcete používat.

Je požadováno ověření Volitelné přihlašovací údaje serveru proxy pro přihlášení k serveru proxy. Můžete zadat
přihlašovací údaje pro server proxy systému nebo vlastní server proxy. Obvykle platí, že nebudete
chtít, aby se uživatelé přihlašovali za účelem stahování aktualizací.

Note: Pokud klientské počítače používají sever proxy s ověřováním, je třeba mezi výjimky
pro důvěryhodné webové domény přidat adresy URL společnosti Symantec. Výjimky umožní
klientským počítačům komunikovat se službou Symantec Insight a jinými důležitými servery
společnosti Symantec.

Informace o doporučených výjimkách najdete v následující části:
Jak otestovat připojení k licenčním serverům Insight a Symantec
Ověření NT LAN Manager
Další volitelné ověření prostřednictvím možnosti Ověření NT LAN Manager (NTLM). Do pole
uživatelského jména je nutné zahrnout název domény, a to v následujícím formátu:
název_domény\uživatelské_jméno
Délka názvu domény nesmí přesáhnout 14 znaků a délka uživatelského jména nesmí přesáhnout
64 znaků.
Názvy se nesmějí skládat výhradně z teček nebo mezer, ani nesmí obsahovat tyto znaky: \ /
" [ ] : | < > + = ; , ? * @

Note: Pokud vyberete ověření pro server proxy systému nebo možnost Ověření NT LAN
Manager, u jakýchkoli verzí klientů starších než 14.2 RU1 může dojít ke ztrátě komunikace.

Table 284: Možnosti nastavení serveru proxy pro systémy Mac

Možnost Popis

Nepoužívat server proxy Nepoužívá se žádný proxy server.
Server proxy systému Použijte informace o serveru proxy zadané v prohlížeči na klientském počítači. V aplikaci Safari se

tyto údaje zobrazí v nabídce Safari > Předvolby > Rozšířené > Servery proxy.
Použít vlastní nastavení serveru
proxy

Použijte zde zadanou adresu serveru proxy a port pro naslouchání. V závislosti na používání
protokolu HTTP nebo HTTPS zadejte používaný port.
• Je požadováno ověření

Volitelné přihlašovací údaje vlastního serveru proxy pro přihlášení k serveru proxy. Obvykle
platí, že nebudete chtít, aby se uživatelé přihlašovali za účelem stahování aktualizací.

Nastavení serveru aktualizací LiveUpdate u klientů se systémem Mac
Podokno Nastavení serveru systému Mac v Zásadách nastavení aplikace LiveUpdate se používá pro určení, jak klienti se
systémem Mac získávají aktualizace obsahu.
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Table 285: Nastavení serveru aktualizací LiveUpdate u klientů se systémem Mac

Nastavení Popis

Použít výchozí server
LiveUpdate společnosti
Symantec

Stáhne aktualizace obsahu z výchozího serveru LiveUpdate společnosti Symantec
prostřednictvím Internetu.

Použít určený vnitřní server
LiveUpdate

Stáhne aktualizace obsahu z interního serveru služby LiveUpdate. Můžete určit několik vnitřních
serverů aktualizace LiveUpdate pro podporu převzetí služeb při selhání.
Můžete přidat, upravit a odstranit servery LiveUpdate a pomocí možností Přesunout nahoru a
Přesunout dolů změnit pořadí serverů LiveUpdate v seznamu.

Rozšířené nastavení serveru aktualizací LiveUpdate
Pokud váš místní server aktualizací LiveUpdate využívá protokol FTP, můžete nastavit typ připojení FTP, které chcete
používat. U pasivního přenosu FTP řídíte port, na kterém se server FTP připojuje k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager. U aktivního režimu FPT vybírá port server FTP a potom se k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
připojí na daném portu. Pokud se používaný server FTP nachází za branou firewall, směrovačem nebo za zařízením pro
překlad síťové adresy, může být zapotřebí používat aktivní připojení FTP.

Zásada aktualizace LiveUpdate: Plán systému Mac
Tuto stránku použijte ke specifikování toho, jak často se mají vynutit aktualizace ze serverů LiveUpdate pro klienty ve
skupinách, na něž se zásady vztahují.

Table 286: Nastavení plánu aktualizací LiveUpdate u klientů se systémem Mac

Frekvence Určuje frekvenci, s níž chcete naplánovat spouštění aplikace LiveUpdate v klientech a stahování
nejnovějších aktualizací. Výchozí plán je nastaven na možnost Každé 4 hodiny. Možnost
konkrétního času je k dispozici pro nastavení Denně a Týdně. Možnost konkrétního dne je k
dispozici pouze pro nastavení Týdně.
Možnost Nepřetržitě je podporována pouze u klientů upgradovaných z verzí starších než 12.1.4.
Toto nastavení umožňuje u těchto klientů hodinový plán. Pokud u klienta verze 12.1.4 a novější
vyberete možnost Nepřetržitě, je zachován předchozí plán aktualizace LiveUpdate klienta. Pokud
u klienta nebyl dříve určen žádný plán, aktualizace LiveUpdate se spustí ve výchozím plánu.

Možnosti vnášení náhodných
hodnot do stahování

Určuje možnost vnášení náhodných hodnot. Stahování aktualizací můžete naplánovat mimo
špičku, posunout více či méně před nebo za zadanou hodnotu, abyste minimalizovali dopad na
přenos v síti. Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection spouštějí relace
aktualizace LiveUpdate náhodně, aby minimalizovaly stavy přetížení sítě.

Pokročilá nastavení zásad aktualizace LiveUpdate pro počítače Mac
Klientům můžete povolit příjem aktualizací produktu ze serveru LiveUpdate.
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Table 287: Pokročilá nastavení zásad aktualizace LiveUpdate pro počítače Mac

Nastavení Popis

Nastavení aktualizace produktu Stažení aktualizace produktu Symantec Endpoint Protection pomocí serveru LiveUpdate
Automaticky stahuje a instaluje aktualizace klientského softwaru, když uživatel klikne na položku
LiveUpdate nebo když je spuštěna plánovaná relace aktualizace LiveUpdate. Pokud je tato
možnost zakázána, brání stažení a instalaci aktualizací klientského softwaru, i když jiný produkt
Symantec aktualizaci LiveUpdate spustí na klientském počítači.
Pokud zásada nastavení aktualizace LiveUpdate určí, že klienti budou stahovat aktualizace
z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebo z poskytovatele aktualizací skupin,
aktualizace budou ve formě souborů microdef. Pokud zásada nastavení aktualizace LiveUpdate
určí, že klienti budou stahovat aktualizace ze serveru LiveUpdate, aktualizace budou ve formě
souborů oprav (MSP).
Toto nastavení umožňuje řídit verze klientského softwaru. Je-li toto nastavení zakázáno, lze
klientský software aktualizovat pouze ručně. Pokud server pro správu stahuje a zpracovává
opravy, vytváří soubor microdef, který se automaticky zobrazí jako nový balíček. Nový balíček se
zobrazí v podokně Instalační balíčky klienta. Pro klienty systému Mac je nutné poskytovat ruční
aktualizace prostřednictvím nástroje třetí strany nebo zpřístupněním aktualizačního balíčku ke
stažení ve vaší síti.

Nastavení proxy serveru pro protokoly HTTP nebo HTTPS
Toto dialogové okno umožňuje konfigurovat klienty pro použití serveru proxy pro komunikaci aktualizace LiveUpdate.
Klient používá nastavení, která konfigurujete v tomto dialogovém oknu, pouze pro aktualizace LiveUpdate. Pro ostatní
externí komunikaci můžete proxy server nakonfigurovat zvlášť.

Table 288: Možnosti serveru proxy pro protokoly HTTP nebo HTTPS

Nastavení Možnosti a popisy

Konfigurace serveru proxy
protokolu HTTP nebo HTTPS

• Pro přenosy HTTP nebo HTTPS nepoužívám server proxy
Nepoužívá se žádný proxy server.

• Chci použít nastavení serveru proxy uvedená v Možnostech Internetu v systému
Windows (výchozí)
Použijte informace o serveru proxy zadané v prohlížeči na klientském počítači. Tyto informace
zjistíte zvolením položek Možnosti Internetu > Připojení > Nastavení místní sítě.

• Chci upravit nastavení protokolu HTTP nebo HTTPS
Použijte adresu serveru proxy a port naslouchání HTTP nebo HTTPS na serveru, které zadáte
sem.

• Je požadováno ověření
Volitelně k přihlašování na server používejte údaje o vlastním ověřování serveru proxy, které
zadáte zde.
– Můžete použít možnost Základní ověřování vyžadující uživatelské jméno a heslo účtu,

který chcete použít pro server proxy.
– Můžete použít možnost Ověření NT LAN Manager vyžadující uživatelské jméno a heslo

účtu, který chcete použít pro server proxy.

Note: Pokud nastavíte proxy server s ověřením, je nutné pro adresy URL společnosti Symantec
vytvořit výjimky důvěryhodných webových domén. Výjimky umožní klientským počítačům
komunikovat se službou Symantec Insight a jinými důležitými servery společnosti Symantec.

Informace o doporučených výjimkách najdete v následující části:
Jak otestovat připojení k licenčním serverům Insight a Symantec
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Nastavení serveru proxy FTP
Toto dialogové okno umožňuje konfigurovat klienty pro použití serveru proxy pro komunikaci aktualizace LiveUpdate.
Klient používá nastavení, která konfigurujete v tomto dialogovém oknu, pouze pro aktualizace LiveUpdate. Pro ostatní
externí komunikaci můžete proxy server nakonfigurovat zvlášť.

Table 289: Možnosti serveru proxy FTP

Nastavení Možnosti a popisy

Konfigurace serveru proxy
protokolu FTP

• Pro přenosy FTP nepoužívám server proxy
Nepoužívá se žádný proxy server.

• Používat v prohlížeči klienta určený server proxy (výchozí)
Použijte informace o serveru proxy zadané v prohlížeči na klientském počítači. V aplikaci
Internet Explorer se tyto informace zobrazí zvolením položek Možnosti Internetu > Připojení >
Nastavení místní sítě.

• Chci upravit nastavení protokolu FTP
Použijte adresu serveru proxy a port naslouchání na serveru, kterou zadáte zde.

Nastavení serveru LiveUpdate pro klienty Linux
Panel Nastavení serveru Linux v zásadě Nastavení LiveUpdate použijete pro specifikaci toho, jak klienti Linux získávají
aktualizace.

Table 290: Nastavení serveru LiveUpdate pro klienty Linux

Nastavení Popis

Použít výchozí server
LiveUpdate společnosti
Symantec

Stáhne aktualizace obsahu z výchozího serveru LiveUpdate společnosti Symantec
prostřednictvím Internetu.

Použít určený vnitřní server
LiveUpdate

Stáhne aktualizace obsahu z interního serveru služby LiveUpdate. Můžete určit několik vnitřních
serverů aktualizace LiveUpdate pro podporu převzetí služeb při selhání.
Můžete přidat, upravit a odstranit servery LiveUpdate a pomocí možností Přesunout nahoru a
Přesunout dolů změnit pořadí serverů LiveUpdate v seznamu.

Note: Do zásady je zahrnuto pouze prvních deset interních serverů LiveUpdate. Zahrnují servery,
které jste konfigurovali na replikační partnerské stránce.

Konfigurace serveru proxy pro
službu LiveUpdate

Server proxy můžete nastavit tak, aby používal službu LiveUpdate prostřednictvím výchozího
serveru služby Symantec LiveUpdate nebo vybraného interního serveru LiveUpdate.
Tento server proxy slouží jen pro aktualizace LiveUpdate, takže ne pro jakoukoli jinou externí
komunikaci.

Rozšířené nastavení serveru LiveUpdate pro klienty Linux
Pokud váš místní server aktualizací LiveUpdate využívá protokol FTP, můžete nastavit typ připojení FTP, které chcete
používat. U pasivního přenosu FTP řídíte port, na kterém se server FTP připojuje k aplikaci Symantec Endpoint Protection
Manager. U aktivního režimu FPT vybírá port server FTP a potom se k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
připojí na daném portu. Pokud se používaný server FTP nachází za branou firewall, směrovačem nebo za zařízením pro
překlad síťové adresy, může být zapotřebí používat aktivní připojení FTP.
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Nastavení serveru proxy pro klienty Linux
Toto dialogové okno vám umonží konfigurovat klienty tak, aby používali pro komunikaci LiveUpdate s klienty Linux
proxy server a ne HTTP. Klient používá nastavení, která konfigurujete v tomto dialogovém oknu, pouze pro aktualizace
LiveUpdate. Pro ostatní externí komunikaci můžete proxy server nakonfigurovat zvlášť.

Table 291: Možnosti proxy serveru HTTP

Nastavení Možnosti a popisy

Konfigurace serveru proxy
protokolu HTTP

• Nepoužívám proxy server pro HTTP.
Nepoužívá se žádný proxy server.

• Chci upravit svá nastavení HTTP.
Použít adresu proxy serveru a port HTTP na server, který zde zadáte.

• Je požadováno ověření
Volitelně k přihlašování na server používejte údaje o vlastním ověřování serveru proxy, které
zadáte zde.

Note: Pokud stanovíte server proxy s ověřením, je nutné pro adresy URL Symantec vytvořit
výjimky důvěryhodných webových domén. Výjimky umožní klientským počítačům komunikovat se
službou Symantec Insight a jinými důležitými servery společnosti Symantec.

Informace o doporučených výjimkách najdete v následující části:
Jak otestovat připojení k licenčním serverům Insight a Symantec

Zásady LiveUpdate: Harmonogram Linux
Tuto stránku použijte ke specifikování jak často se mají vynutit aktualizace ze serverů LiveUpdate pro klienty Linux ve
skupinách, na něž se zásady vztahují.

NOTE

Nerušte zaškrtnutí možnosti Povolit plánování aktualizací LiveUpdate. Pokud zakážete funkci Plánování
aktualizace LiveUpdate, klienti využívající systém Linux nemohou spouštět aktualizaci LiveUpdate pro příjem
nejnovějších aktualizací.

Table 292: Možnosti plánování zásad aktualizace LiveUpdate

Možnost Popis

Frekvence Určuje frekvenci, s níž chcete naplánovat spouštění aplikace LiveUpdate v klientech a stahování
nejnovějších aktualizací. Výchozí plán je nastaven na možnost Každé 4 hodiny. Možnost
konkrétního času je k dispozici pro nastavení Denně a Týdně. Možnost konkrétního dne je k
dispozici pouze pro nastavení Týdně.
Možnost Nepřetržitě umožňuje klientským počítačům, které nepříliš často komunikují se
serverem Symantec Endpoint Protection Manager, získat nejnovější aktualizace. Nejnovější
aktualizace získají po připojení k síti a ověření na serveru.

Okno opakování Určuje počet hodin (nebo dní), po které se bude aktualizace LiveUpdate pokoušet spustit, pokud
plán spouštění aktualizace LiveUpdate z nějakého důvodu selže. Tato možnost je povolena,
pokud je vybrána možnost Každé, Denně nebo Týdně. Výchozí je s možností opakování do dvou
hodin.

Možnosti vnášení náhodných
hodnot do stahování

Určuje možnost vnášení náhodných hodnot. Stahování aktualizací můžete naplánovat mimo
špičku, posunout více či méně před nebo za zadanou hodnotu, abyste minimalizovali dopad na
přenos v síti. Ve výchozím nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection spouštějí relace
aktualizace LiveUpdate náhodně, aby minimalizovaly stavy přetížení sítě.
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Zásady obsahu aktualizace LiveUpdate
Definice zabezpečení
Můžete vybrat typy aktualizací, které lze nainstalovat na klienty Symantec Endpoint Protection. U počítačů se systémem
Windows možnost Použít nejnovější dostupné zajistí, že se budou instalovat nejnovější aktualizace dostupné na
serveru společnosti Symantec. Možnost Vybrat revizi umožňuje před instalací na klienty ověřit dostupnou aktualizaci. V
případě nutnosti umožňuje obnovu předchozí verze.

Definice a typy obsahu, které je nutno vybrat, musí být staženy do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager,
pokud je server pro správu jediným poskytovatelem aktualizací. Nastavením vlastností místního serveru pro službu
LiveUpdate určíte, jaký obsah se bude do serveru pro správu stahovat.

Obsah integrity hostitele je k dispozici ke stažení pouze ze serveru LiveUpdate, a to do produktu Symantec Endpoint
Protection Manager a poté do klientů. Klienti nemohou stahovat obsah integrity hostitele přímo ze serveru LiveUpdate.

Obsah pokročilého strojového učení je dostupný pouze pro cloudem spravované skupiny klientů se zásadami malé
šířky pásma, které umožňují obsah s malou šířkou pásma. Standardní a vestavění klienti používají obsah pokročilého
strojového učení místo standardních definic. Klienti temných sítí nepoužívají režim malé šířky pásma.

Typy obsahu stahovaného službou LiveUpdate

NOTE

Klienti Mac mohou instalovat pouze aktualizace definic ochrany před viry a spywarem a signatury prevence
narušení.

Aktualizace LiveUpdate obsahu produktu
Toto dialogové okno vám umožní vybrat aktualizace LiveUpdate obsahu produktu pro klientský software a používá se
na skupinu. Pokud je toto nastavení povoleno, můžete zakázat klientským počítačům stahování a instalaci aktualizací
produktu, pokud na nich běží systém LiveUpdate. Tento zákaz provedete pomocí zásady nastavení aktualizace
LiveUpdate pro každé umístění ve skupině. Pokud je toto nastavení zakázáno, zásada nastavení aktualizací LiveUpdate
se aktualizuje a aktualizace LiveUpdate nemá žádný účinek.

Nastavení zásady obsahu aktualizace LiveUpdate název skupiny
Toto dialogové okno uvádí aktuálně použité zásady pro obsah aktualizace LiveUpdate a umožňuje použití jiných zásad
pro skupinu. Zásady obsahu aktualizace LiveUpdate se vztahují na všechna umístění ve skupině.

Výběr revize
Můžete určit starší verzi každého typu obsahu podle data. Pokud vyberete revizi obsahu z konkrétního data, klienti v této
skupině stáhnou pouze obsah shodující se s tímto datem.

Tuto možnost můžete použít při řešení problémů. V následujících případech je třeba dočasně vrátit obsah na předchozí
bezpečnou verzi:

• Aktuální verze obsahu způsobuje konflikty v klientském počítači.
• Chcete otestovat nejnovější verzi obsahu, předtím než ji použijete na všechny klienty.

Pokud se zobrazí hodnota (žádné) ve sloupci Revize, došlo k jednomu z následujících problémů:

• Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager není nakonfigurována pro stažení tohoto typu obsahu.

 724



 

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
• Revize v zásadě neodpovídá revizím, které jsou uloženy v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Například

můžete importovat zásadu, která odkazuje na revizi, která na serveru neexistuje. Nebo můžete z jiné lokace replikovat
zásady, ale ne obsah aktualizace LiveUpdate.

• Replikovali jste tuto zásadu ze vzdálené lokace, ale nereplikovali jste obsah aktualizace LiveUpdate. Stanovená revize
je uložena na vzdálené lokaci, ale ne na místní lokaci.

I když revize není na serveru k dispozici, klienti používající zásadu jsou stále chráněni. Klienti používají nejnovější revizi
obsahu.

Nahradit zásady obsahu aktualizace LiveUpdate
Tento dialog umožňuje nahradit jednu zásadu obsahu aktualizace LiveUpdate za jinou. Zásady obsahu aktualizace
LiveUpdate se vztahují na všechna umístění ve skupině.

Vybraná zásada se zobrazí jako Stará zásada aktualizace LiveUpdate; zvolte zásadu, kterou ji chcete nahradit, pomocí
rozbalovacího seznamu Nová zásada aktualizace LiveUpdate.

U možnosti Nahradit zásadu ukazuje strom skupiny, z nichž můžete zásadu nahradit. Skupinu vyberete zaškrtnutím
políčka vedle ní. Všechny podskupiny vyberete kliknutím pravým tlačítkem myši na nadřazenou skupinu a zvolením
možnosti Vybrat všechny podskupiny.

Výběr verze modulu
Aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje několik modulů, které provádějí části jejích funkcí. Tyto moduly jsou
binární soubory (DLL nebo EXE) a jsou poskytovány s definicemi zabezpečení.

Tato možnost uzamkne klienty pro jeden konkrétní modul, avšak dále distribuuje nejnovější definice zabezpečení, které
jsou přidruženy k danému modulu. Tuto možnost použijte, pokud víte, že aktuální modul funguje ve vašem prostředí a
chcete aktuální modul otestovat, předtím než jej vydáte.

Pokud potřebujete podrobnější ovládání, klikněte na možnost použití nejnovější verze, aby klienti přijali nejnovější verzi
modulu i definic zabezpečení. Například:

Klienti verze starší než 14.0.1 MP1 toto nastavení ignorují. Místo toho stáhnou nejnovější verzi obsahu. Pokud máte
smíšenou skupinu klientů verze 14.0.1 MP1 a starších verzí klientů a zadáte verzi modulu, starší verze klientů vždy obdrží
nejnovější obsah modulu.

NOTE

Pokud jsou ve stejný den vydány dvě aktualizace modulu, mají stejný formát data.

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zachová pouze tři nejnovější revize obsahu pro každou verzi modulu.

Některé typy obsahu nemají součást modulu, pouze definice zabezpečení. V takovém případě není možnost Vybrat verzi
modulu aktivní. Pro seznam společnosti Symantec obsahující povolené položky, data odvolání, nastavení hodnocení,
soubor SCD (Submission Control Data), rozšířené atributy souboru a signatury a seznam portálů AP neexistuje žádný
obsah modulu.

Stránka Správce
Stránka Správce obsahuje témata o licencích, správcích a doménách. Informace o licencích naleznete pouze v této
kapitole.
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Obnovení licence
Při obnovení vyberte před aktivací nové licence svoji starou licenci. Tento krok v rámci procesu obnovení zajišťuje, že
systém starou licenci vymaže a nahradí ji novou licencí.

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Hlavní stránka licence
Prostřednictvím této stránky můžete zobrazovat a spravovat licence pro produkt Symantec Endpoint Protection.

Table 293: Možnosti přehledu licencí

Možnost Popis

Licence Uvádí seznam se sériovým číslem licence, počtem instalací a datem vypršení pro každou licenci produktu na
serveru.
Klepnutím na licenci ve stromovém zobrazení zobrazíte více informací o licenci v hlavním okně.
Informace pro každou licenci zahrnují:
• Sériové číslo
• Typ
• Instalační licence
• Počáteční datum
• Datum vypršení
• Akce

Úlohy Toto jsou úlohy spojené s licencováním:
• Aktivovat licenci

Licenci aktivujete zadáním sériového čísla licence nebo importem licenčního souboru Symantec (.slf). Klepnutím
na tuto úlohu spusťte průvodce aktivací licence, ve kterém zadáte sériové číslo nebo vyberete soubor .slf. Tuto
úlohu použijte také k přidání dalších licencí a obnovení licencí.

• Upravit informace o partnerovi
Tuto úlohu použijte k zadání informací o partnerovi. Partner je někdo, kdo vaším jménem spravuje licence
aplikace, například integrátor systémů, konzultant nebo preferovaný prodejce.

• Zakoupit další licence
Tím přejdete na webovou stránku společnosti Symantec, kde můžete zakoupit další licence.

Licence aplikace Symantec Endpoint Protection

Nápověda k upgradu licence
Při upgradu z verze 12.1.x nevyžaduje aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x novou licenci. Používá se stávající
licence verze 12.1.x, která je uvedena jako verze 12.1. Při obnovení smlouvy a licence následně obdržíte licenci verze
14.x.

Přímý upgrade z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 11.x na verzi 14.x není podporován. Pokud nejprve
upgradujete z verze 11.x na verzi 12.1.x. a následně na verzi 14.x, importuje se licence verze 14.x při upgradu na verzi
14.x.

Odpovědi na licenční otázky a pokyny pro řešení většiny problémů s licencováním upgradu jsou k dispozici v Přehledu
oprávnění k údržbě pro aplikaci Symantec Endpoint Protection.

Podporované možnosti upgradu na nejnovější verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x

Aktivace nebo import licence aplikace Symantec Endpoint Protection
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Stránka Klienti
Klienti: Klienti
Tato karta slouží k zobrazení seznamu klientských počítačů vybrané skupiny. Můžete také zobrazit informace o každém
klientovi včetně obecných informací o počítači a stavu zabezpečení.

Zobrazení stavu zabezpečení klientských počítačů
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Table 294: Možnosti zobrazení stavu na kartě Klienti

Sloupec Popis

Výchozí
zobrazení

Zobrazuje následující informace:
• Název

Hostitelský název počítače a ikona, která odpovídá typu počítače.
• Stav

Ať již klientský počítač je nebo není připojen k serveru pro správu, klient je infikován. Případně je třeba vyřešit
některá nevyřízená zjištění nástroje Power Eraser, která vyžadují zásah správce.

• Přihlášený uživatel nebo počítač
Účet spojený s nainstalovaným klientem.

• Poslední stav se změnil
Datum a čas poslední změny stavu klienta po přihlášení k serveru.

• Definice virů
Datum a číslo revize souboru nejnovějších definic ochrany před viry a spywarem.

• Sériové číslo zásady
Sériové číslo, které jednoznačně identifikuje aktuální verzi zásady platné pro zvolenou skupinu. Zkontrolujte
sériové číslo zásady na klientovi, abyste zjistili, jestli odpovídá sériovému číslu, které se zobrazuje v konzole.
Pokud klient komunikuje se serverem pro správu a dostává pravidelné aktualizace zásady, měla by sériová čísla
odpovídat.

• Spuštěno poslední prověřování
Datum a čas provedení posledního úplného prověřování disku. Úplné prověřování prověří výskyt virů a
bezpečnostních rizik v celém počítači, včetně zaváděcího sektoru a systémové paměti. Klient by měl provádět
úplné prověřování jednou týdně.

• Stav ochrany před viry
Stav funkce Auto-Protect. Funkce Auto-Protect je povolená nebo zakázaná. Funkce Auto-Protect chrání systém
souborů a přílohy e-mailů, které přijímají klienti.

• Stav brány firewall
Stav brány firewall, který může být povolený nebo zakázaný.

• Malá šířka pásma
Tato možnost uvádí, zda je povolen obsah s malou šířkou pásma. Tento sloupec se zobrazí pouze po registraci
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli.

• Je vyžadován restart
Upozornění, že je třeba klienta restartovat, obsahuje možnosti ano a ne. Například pokud jste nedávno
nainstalovali nový počítač s klientským softwarem, musí se klientský počítač restartovat.

• Popis
Stav klienta Zobrazuje následující informace:

• Název
Hostitelský název počítače a ikona, která odpovídá typu počítače.

• Stav
Ať již klientský počítač je nebo není připojen k serveru pro správu, klient je infikován. Případně je třeba vyřešit
některá nevyřízená zjištění nástroje Power Eraser, která vyžadují zásah správce.
Stavová zpráva Online označuje připojeného klienta a stavová zpráva Offline označuje odpojeného klienta.
Zpráva Výstraha označuje nevyřízená zjištění infekcí nebo nevyřízená zjištění nástroje Power Eraser.
U klientů, kteří se připojují prostřednictvím aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, se nemusí správný
stav online v cloudové konzoli zobrazit okamžitě. Vyčkejte 5–10 minut po změně online stavu, aby se změny
projevily v aktuálním stavu.

• Přihlášený uživatel nebo počítač
Účet spojený s nainstalovaným klientem.

• Adresa IP
Adresa IP hostitelského počítače.

• Verze klienta
Číslo verze klientského softwaru.

• Poslední stav se změnil
Datum a čas poslední změny stavu klienta po přihlášení k serveru.

• Je vyžadován restart
Upozornění, že je třeba klienta restartovat, obsahuje možnosti ano a ne. Například pokud jste nedávno
nainstalovali nový počítač s klientským softwarem, musí se klientský počítač restartovat.

• Sériové číslo zásady
Sériové číslo, které jednoznačně identifikuje aktuální verzi zásady platné pro zvolenou skupinu. Zkontrolujte
sériové číslo zásady na klientovi, abyste zjistili, jestli odpovídá sériovému číslu, které se zobrazuje v konzole.
Pokud klient komunikuje se serverem pro správu a dostává pravidelné aktualizace zásady, měla by sériová čísla
odpovídat.
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Sloupec Popis

Technologie
ochrany

Zobrazuje následující informace:
• Název

Název hostitelského počítače.
• Stav

Ať již klientský počítač je nebo není připojen k serveru pro správu, klient je infikován. Případně je třeba vyřešit
některá nevyřízená zjištění nástroje Power Eraser, která vyžadují zásah správce.

• Přihlášený uživatel nebo počítač
Účet spojený s nainstalovaným klientem.

• Adresa IP
Adresa IP hostitelského počítače.

• Spuštěno poslední prověřování
Datum a čas provedení posledního úplného prověřování disku. Úplné prověřování prověří výskyt virů a
bezpečnostních rizik v celém počítači, včetně zaváděcího sektoru a systémové paměti. Klient by měl provádět
úplné prověřování jednou týdně.

• <název ochrany> Stav
Stav funkce ochrany může být povolený nebo zakázaný.
– Stav bez hlášení znamená, že klient nekomunikuje s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.

• <název ochrany> Definice
Datum a číslo revize souboru nejnovějších definic nainstalovaného v klientském počítači. Nedostupný znamená,
že definice nebyly staženy do Symantec Endpoint Protection Manager.

• Stav

Informace o síti Zobrazuje následující informace:
• Název

Název hostitelského počítače.
• Stav

Ať již klientský počítač je nebo není připojen k serveru pro správu, klient je infikován. Případně je třeba vyřešit
některá nevyřízená zjištění nástroje Power Eraser, která vyžadují zásah správce.

• Doména / Pracovní skupina
Doména nebo pracovní skupina systému, do které klientský počítač patří.

• Přihlášený uživatel nebo počítač
Účet spojený s nainstalovaným klientem.

• Adresa IP
Adresa IP hostitelského počítače.

• Server DNS
Název hostitele nebo adresa IP serveru DNS.

• Server WINS
Název hostitele nebo adresa IP serveru WINS.

• Adresa MAC
Adresa MAC síťové karty počítače.

• Brána
Název hostitele nebo adresa IP brány, kterou počítač používá.
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Sloupec Popis

Systém klienta Zobrazuje následující informace:
• Název

Název hostitelského počítače.
• Stav

Ať již klientský počítač je nebo není připojen k serveru pro správu, klient je infikován. Případně je třeba vyřešit
některá nevyřízená zjištění nástroje Power Eraser, která vyžadují zásah správce.

• Přihlášený uživatel nebo počítač
Účet spojený s nainstalovaným klientem.

• Adresa IP
Adresa IP hostitelského počítače.

• Operační systém
Operační systém počítače, například Windows 10.

• Aktualizace Service Pack / číslo sestavení
Aktualizace Service Pack operačního systému, například Service Pack 2.

• Volná paměť,
Přibližná hodnota volné paměti počítače v MB.

• Volné místo na disku
Přibližná velikost dostupného místa na disku počítače v MB.

• Celkové místo na disku
Přibližná velikost celkového místa na disku počítače (maximální kapacita disku) v MB.

Klienti: Zásady
Hlavní úlohy, které můžete provádět na této kartě, souvisí s nesdílenými a sdílenými zásadami pro konkrétní umístění
skupiny. Můžete také nastavit řadu rozšířených nastavení zabezpečení.

Table 295: Převzetí zásad a zásady a nastavení nezávislá na umístění

Možnost Popis

Převzít zásady a nastavení od
nadřazené skupiny

V hierarchické struktuře podskupiny automaticky přejímají informace o umístěních a zásadách
ze skupiny umístěné nad podskupinou. Ve výchozím nastavení je převzetí povoleno pro
všechny skupiny. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že vyberete jinou skupinu než Moje
společnost.
Nastavení dědění zásad se nevztahuje na zásady z cloudu. Zásady založené na cloudu
identifikujete pomocí ikony cloudu, která se zobrazí vedle popisu zásad. Ikona cloudu značí, že se
zásady vztahují přímo na skupinu. Ikona cloudu se šipkou značí, že skupina dědí zásady ze své
nadřazené skupiny v cloudové konzoli.

Vlastní prevence narušení Umožňuje přiřazení vlastní knihovny IPS ke skupině a nikoliv k jednotlivému umístění. Později
můžete ke skupině přiřadit další vlastní knihovny IPS.

Uzamčení systému Uzamčení systému umožňuje kontrolovat aplikace, které mohou uživatelé spouštět v klientovi.
Klientský software obsahuje nástroj, který se nazývá checksum.exe. Pomocí tohoto nástroje
vytvořte seznam neopakovatelných identifikátorů souborů. Seznam neopakovatelných
identifikátorů souborů obsahuje informace o kontrolním součtu a umístění. Tyto informace se
vztahují k aplikacím, jejichž použití můžete ve vaší společnosti schválit nebo zamítnout.

Sledování síťových aplikací Pokud je povoleno sledování síťových aplikací, klient sleduje aplikace spuštěné v klientském
počítači, aby zjistil případné změny. Uživatel se například rozhodne nahradit určitou verzi
aplikace. Tato akce bude zjištěna. Můžete rovněž požádat uživatele o svolení k zablokování
instalace této aplikace. Akci můžete rovněž zaznamenat do protokolu.
Pro aplikace, které nechcete sledovat, můžete vytvořit seznam výjimek. Aplikace, které přidáte do
seznamu nemonitorovaných aplikací, nebudou sledovány.
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Možnost Popis

Nastavení zásady obsahu
aktualizace LiveUpdate

Zobrazuje právě používanou zásadu obsahu aktualizace LiveUpdate. Pro konkrétní skupiny je
možné použít různé zásady.

Nastavení protokolu klienta Nastavení protokolu klienta se používá k povolení odesílání informací protokolu z klientů do
správce. Je rovněž možné nastavit velikost, dobu uchovávání a možnosti regulátoru pro odesílání
mezipaměti používané v klientech. Tato nastavení platí pro všechny klienty ve skupině.

Nastavení komunikace Zobrazuje nastavení komunikace vybraného serveru pro správu. Toto nastavení zahrnuje název
seznamu serverů pro správu. Můžete určit, zda se má pro stahování zásad ze serveru pro
správu do klienta použít režim odesílání nebo stahování. Můžete určit, zda mají být informace
o používání aplikací zasílány na server pro správu. Je také možné nastavit frekvenci, se kterou
bude server pro správu odesílat informace z klienta a klient stahovat informace ze serveru pro
správu.

Nastavení externí komunikace Zobrazí nastavení komunikace pro odesílání dat, ochranu před změnami a servery proxy.
V klientech můžete nastavit odesílání informací o důvěryhodnosti souborů, detekci virů a
zjištěných hrozbách detekcí SONAR do střediska Symantec Security Response. Středisko
Symantec Security Response tyto informace používá ke zlepšení schopností společnosti
Symantec reagovat na hrozby a upravovat ochranu. Společnost Symantec doporučuje odesílání
těchto informací v klientech povolit.
Klienty Windows a Mac lze nastavit tak, aby nepoužívaly žádný server proxy, aby používaly
výchozí server proxy definovaný v klientském počítači nebo vlastní server HTTPS.

Obecné nastavení Na kartě Nastavení restartování můžete určit, jak se má produkt Symantec Endpoint Protection
restartovat v klientech při instalaci nebo aktualizaci.
Na kartě Obecná nastavení lze konfigurovat nastavení umístění a možnosti restartu klientských
počítačů.
Na kartě Nastavení zabezpečení lze určit, zda bude za určitých okolností od uživatelů
požadováno heslo. Lze také určit, zda bude pro ověření nutný digitální certifikát. Pokud není
brána firewall aktivní, můžete zablokovat veškerý provoz.
Na kartě Ochrana před změnami je možné zvýšit zabezpečení pro bezpečnostní software
Symantec. Můžete blokovat pokusy o změnu klientů nebo je můžete protokolovat. Dále je možné
vytvořit zprávu, která bude v případě pokusu o změnu varovat uživatele.
Tato nastavení jsou převzata. Tato nastavení nelze na úrovni skupiny upravit.

Klienti: Podrobnosti
Toto podokno slouží k zobrazení podrobností o vybrané skupině nebo podskupině.

Table 296: Panel Podrobnosti

Název řádku Popis

Název skupiny Název vybrané skupiny.
Popis Popis vybrané skupiny.
Název úplné cesty Úplná cesta k vybrané skupině včetně názvu skupiny.
Počet fyzických počítačů Počet fyzických počítačů, které byly přidány do vybrané skupiny.
Počet registrovaných uživatelů Počet registrovaných uživatelů ve vybrané skupině.
Vytvořil Uživatelské jméno správce, který vytvořil vybranou skupinu.
Vytvořeno Datum a čas, kdy byla vybraná skupina vytvořena.
Čas poslední změny Datum a čas, kdy byla vybraná skupina naposledy změněna.
Blokovat nové klienty Určuje, zda vybraná skupina přijímá nové klienty. Zobrazuje se hodnota Ano nebo Ne.
Sériové číslo zásady Jedinečné sériové číslo zásady vybrané skupiny.
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Název řádku Popis

Datum zásady Datum a čas poslední aktualizace vybrané zásady.
Sériové číslo vlastní prevence
narušení

Název vlastní použité knihovny neopakovatelných identifikátorů.

Instalovat balíčky
V tomto podokně se zobrazuje seznam klientských instalačních balíků, které jsou přiřazeny dané skupině.

Table 297: Instalovat balíčky

Sloupec Popis

Název balíku Název instalačního balíku klienta.
Typ Typ instalačního balíčku klienta
Verze Verze instalačního balíčku klienta
Čas spuštění Datové a časové razítko přiřazení instalačního balíčku klienta do skupiny
K dispozici Pokud je položka v tomto sloupci zaškrtnuta, balíček je dostupný.

Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu

Vybrat typ prověřování
Můžete zvolit typ prověřování na požádání, které chcete spustit pro skupinu zvolenou v zobrazení stromu.

NOTE

Na klientech Mac je k dispozici pouze vlastní prověřování. Pokud spustíte aktivní nebo úplné prověřování na
skupinu, která obsahuje klienty Mac, proběhne na klientech Mac vlastní prověření.

Table 298: Typy prověřování na požádání

Typ prověřování Popis

Aktivní prověřování Provede rychlé prověření systémové paměti a umístění, která jsou nejčastěji napadána viry a
bezpečnostními riziky.

Úplné prověřování Prověřuje celý počítač včetně zaváděcího sektoru a systémové paměti.
Vlastní prověřování Používá nastavení pro prověřování na požádání, která jsou konfigurována v zásadě ochrany před viry a

spywarem pro vybraný počítač nebo skupinu.
Ve výchozím nastavení zahrnují tato nastavení prověřování všech složek a typů souborů.
Můžete konfigurovat vlastní prověřování a prověřovat pouze některé soubory a složky. Můžete konfigurovat
nastavení, která chcete zahrnout do zásady pro klienta nebo skupinu. Poté můžete spustit vlastní
prověřování s těmito nastaveními.

Přidat skupinu pro název skupiny
Toto dialogové okno použijte pro přidání nové skupiny do vybrané skupiny nebo podskupiny. Název skupiny musí
obsahovat maximálně 990 znaků. Plná cesta k názvu skupiny musí obsahovat maximálně 1000 znaků. Nemůžete použít
následující znaky: " / \ * ? < > | : &

Do Výchozí skupiny nelze přidat podskupinu.
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Správa skupin klientů

Přidat počítač pro název skupiny
Můžete přidat nové klienty v počítačovém režimu pro ochranu počítače nezávisle na tom, kdo se přihlásí na počítač. V
počítačovém režimu klient získává zásadu ze skupiny, do které patří počítač. Klient chrání počítač se stejnými zásadami
bez ohledu na to, který klient je k počítači přihlášen.

Table 299: Možnosti dialogu Přidat počítač

Možnost Popis

Název počítače Název počítače nebo úplný název počítače.
Doména Buď název domény, nebo pracovní skupiny systému Windows. Před přidáním klienta je třeba znát název počítače a

domény systému Windows. Pokud počítač není součástí domény systému Windows, je součástí pracovní skupiny
systému Windows.
Maximální délka názvu domény je 32 znaků.

Popis Volitelný popis, který podává dodatečné detaily o počítači.
Jsou povoleny všechny znaky. Maximální délka pole popisu je 256 znaků.

Přidat uživatele pro název skupiny
Můžete přidat klienta v uživatelském režimu tak, že klient získá zásady ze skupiny, do které uživatel patří. Zásady, které
se aplikují na počítač klienta, se mění v závislosti na uživateli, který je přihlášen na počítači v daném čase. Rovněž
můžete vytvořit uživatelský účet pro uživatele, kteří se přihlašují k více klientským počítačům.

Chcete-li přidat klienta, musíte znát uživatelské jméno a zda je uživatel součástí doménového názvu systému Windows
nebo pracovní skupiny.

Table 300: Možnosti dialogu Přidat uživatele

Možnost Popis

Uživatelské
jméno

Unikátní uživatelské jméno uživatele, který se přihlásí na klientský počítač.

Název domény Uživatel je součástí buď domény systému Windows, nebo pracovní skupiny systému Windows.
Musíte určit jednu z následujících možností:
• Přihlásit doménu

Název domény systému Windows
• Přihlásit lokální počítač

Pracovní skupina systému Windows

Popis Volitelný popis, který podává dodatečné detaily o uživateli.
Popis může obsahovat až 256 znaků. Jsou povoleny všechny znaky.

Integrovat se stromem organizační jednotky
Toto dialogové okno použijte k importu organizačních jednotek nebo kontejnerů ze serveru Active Directory nebo serveru
LDAP.

Organizační jednotku nemůžete umístit do více než jednoho stromu skupiny.

Tento proces může podle počtu uživatelů v jednotce nebo kontejneru trvat déle.

 733



 

Table 301: Možnosti při importu organizační jednotky nebo kontejneru

Možnost Popis

Doména Doména serveru, který je hostitelem serveru Active Directory nebo LDAP.
Obnovit Obnoví obsah struktury organizační jednotky nebo obsah kontejneru.

Hledat v klientech
Toto dialogové okno slouží k vyhledávání informací o jednom nebo více klientech ve skupině. Například můžete chtít
vědět, které klientské počítače mají nejnovější soubor zásady.

Nástroj pro datové dotazy poskytuje předdefinovaná vyhledávací kritéria, operátory porovnání a hodnoty. Datový dotaz
kombinuje podmínky vyhledávání s pomocí množinové logiky AND. Po zobrazení výsledků je můžete exportovat do
textového souboru.

Informace o uživatelích shromáždíte kliknutím na možnost Správce > Instalovat balíčky > Nastavit soubor
uživatelských informací.

Table 302: Možnosti vyhledávání počítačů

Možnost Popis

Najít Umožňuje vyhledávat klientské počítače podle toho, zda se klient nachází v režimu počítače nebo režimu uživatele.
Ve skupině zobrazí skupinu vybranou v zobrazení stromu Klienti.

Kritéria hledání Zobrazí seznam atributů o klientovi, klientském počítači nebo uživateli. Chcete-li zobrazit dostupný seznam,
klepněte na prázdnou buňku v části Pole pro vyhledávání. V rozevírací nabídce můžete vybrat požadované
kritérium hledání.

Operátor
porovnání

Zobrazí seznam operátorů. Můžete klepnout na prázdnou buňku v části Operátor porovnání a poté z rozevírací
nabídky vybrat jeden z těchto operátorů:
• = (rovná se)
• != (nerovná se)
• > (větší než)
• < (menší než)
• >= (větší než nebo rovná se)
• <= (menší než nebo rovná se)
• LIKE

Umístí zástupný znak „%“ na začátek i konec řetězce, který jste zadali. Požadavek poté vyhledá všechny
řetězce, které začínají nebo končí zadanou hodnotou nebo ji obsahují.

Hodnota Umožní zadat novou hodnotu nebo vybrat předdefinovanou hodnotu. Klepněte na prázdnou buňku v části Hodnota
a zadejte hledaný řetězec. Kritérium hledání vybrané ve sloupci Pole pro vyhledávání určuje hodnotu, kterou
máte zadat. V řetězcích se nerozlišují velká a malá písmena. Pomocí operátoru LIKE můžete porovnávat částečné
zadání, jak již bylo vysvětleno v části Operátor porovnání.

Exportovat Uloží obsah dotazu do textového souboru.

Export nastavení komunikace pro název skupiny
Z následujících důvodů může být zapotřebí vytvořit nový soubor s komunikací mezi klientem a serverem a nahradit s ním
soubor na straně klienta:
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• Opětovné vytvoření spojení mezi klientem a serverem.
• Změna skupiny, ve které se klient nachází.
• Převod nespravovaného klienta na spravovaného.
• Převod spravovaného klienta na nespravovaného.

Komunikační soubor je používán k registraci klientského počítače do určité skupiny a k připojení k serveru pro správu.

Soubor obsahuje následující nastavení:

• Server pro správu, ke kterému by se klientský počítač měl připojit.
• Informaci, zda má server pro správu souboru zásad posílat klientovi, nebo jej od něj stahovat.
• Frekvenci, se kterou klienti odesílají data v případě, že klient soubor zásad stahuje.
• Skupina, ve které je převedený klient umístěn.

Po exportu souboru s komunikací na klientský počítač je třeba jej do klienta importovat. Výchozí název souboru je název
skupiny_sylink.xml.

Table 303: Možnosti exportu nastavení komunikace skupiny

Možnost Popis

Exportovat
do

Určuje umístění, do kterého bude soubor umístěn - buď v počítači, nebo v daném umístění. Výchozí název souboru je
název skupiny_sylink.xml.

Upřednostňovaný
režim zásad

Určete, zda si přejete, aby zásady této skupiny platily pro počítače ve skupině nebo pro uživatele ve skupině:
• Režim počítače

Určuje, že zásady platí pro počítače při jejich ověřování serverem pro správu.
• Režim uživatele

Určuje, že zásady platí pro uživatele při přihlašování k počítačům a jejich ověřování serverem pro správu.

Vlastnosti skupiny
Dialogové okno Vlastnosti skupiny zobrazuje souhrnné informace pro vybranou skupinu. Můžete upravit popis skupiny a
blokovat nové klienty ze skupiny.

Table 304: Možnosti dialogového okna Vlastnosti skupiny

Možnost Popis

ID skupiny Identifikační číslo skupiny.
Název Název skupiny, který se zobrazuje ve stromu zobrazení.
Popis Popis skupiny. Toto pole je volitelné a slouží pouze k informačním účelům.
Název úplné cesty Úplná cesta k vybrané skupině.
Počet fyzických počítačů Počet počítačů ve vybrané skupině.
Počet registrovaných uživatelů Počet uživatelů ve vybrané skupině.
Vytvořil Název správce, který vybranou skupinu vytvořil.
Vytvořeno Datum a čas, kdy byla skupina vytvořena.
Čas poslední změny Datum a čas, kdy byla skupina naposledy změněna.
Sériové číslo zásady Automaticky generované sériové číslo pro aktuálně platné zásady.
Datum zásady Datum a čas vytvoření zásady.
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Možnost Popis

Sériové číslo vlastní prevence
narušení

Automaticky generované sériové číslo pro aktuálně platné zásady signatur vlastní prevence
narušení

Blokovat nové klienty Pokud je tato možnost povolena, brání uživatelům a počítačům v automatickému přidávání do
skupiny. Standardně je tato možnost vypnuta.

Správa skupin klientů

Nastavit filtr zobrazení
Toto dialogové okno slouží k filtrování klientů, kteří jsou zobrazeni pro vámi vybranou skupinu.

NOTE

Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zachová nastavení filtrování a uloží jej pod přihlašovacím
jménem konkrétního správce nebo omezeného správce. Pokud správce nastaví podmínku filtru, tato podmínka
bude zachována pro daného správce. Každý správce vidí pouze ty filtry, které sám nastavil.

Table 305: Možnosti filtru zobrazení

Možnost Popis

Typ platformy Zobrazí počítače, které jsou spuštěné na klientovi Windows, klientovi Mac nebo klientovi Linux. Všechny klienty
můžete zobrazit i najednou.

Typ klienta Zobrazuje klientské počítače podle typu účtu, který na klientovi je. Klienty konfigurujete s uživatelským či
počítačovým účtem podle toho, jak chcete používat zásady pro klienty ve skupině.
Přepínání klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem

Noví uživatelé
nebo počítače,
které byly
vytvořeny,
ale které
dosud nemají
nainstalován
klientský
software

Zobrazí počítače, k nimž již byl přidán uživatelský účet nebo počítačový účet, ale dosud na nich není nainstalován
klient. Tato možnost používá tento seznam k určení, které počítače stále potřebují klienta.

Vyloučit
dočasné klienty
VDI offline

Označte, chcete-li vyloučit ze zobrazení dočasné klienty, kteří jsou offline v infrastrukturách virtuální plochy (VDI).

Počet výsledků
na stránku

Umožňuje určit maximální počet klientů, které chcete zobrazit na jedné stránce. Můžete zobrazit až 999 počítačů.

Přidat výjimku nespravovaného detektoru
Toto dialogové okno slouží ke konfiguraci výjimky. Můžete použít rozsah adres IP nebo určitou adresu MAC.

 736



 

Table 306: Možnosti výjimek nespravovaného detektoru

Možnost Popis

Vyloučit zjištění rozsahu adres
IP

Počáteční a koncová adresa IP rozsahu adres, které chcete vyloučit ze zjišťování.

Vyloučit zjištění rozsahu adres
MAC

Adresa MAC zařízení, které chcete vyloučit ze zjišťování.

Výjimky nespravovaného detektoru
Nespravovaný detektor zjišťuje všechna zařízení v síti. Toto dialogové okno slouží k určení zařízení jako nespravovaných
zařízení a jejich vyloučení ze zjišťování. Například možná nebudete chtít zahrnout zařízení, která nikdy nespouštěla
klientský software, například tiskárny.

Importovat uživatele LDAP
Zobrazí číslo aktivního adresáře nebo počet uživatelů LDAP, které importujete.

Klienti: Vlastnosti
Podle potřeby můžete nahlédnout do vlastností klienta a získat tak podrobnější informace o jeho hardwaru, softwaru, síti
a uživatelích.

Všechny uvedené informace na těchto kartách jsou platné k datu posledního úspěšného přihlášení k serveru pro správu.

Karta Obecné obsahuje informace o hardwaru a softwaru klientského počítače.

Karta Síť obsahuje informace o síti klientského počítače.

Karta Klientiobsahuje informace o instalaci klienta Symantec Endpoint Protection.

Karta Informace o uživateli obsahuje informace, které uživatel zadal v rámci výzvy pro Soubor uživatelských
informací. Soubor uživatelských informací lze kdykoli aktivovat v nabídce Správce > Instalovat balíky > Nastavit
soubor uživatelských informací.

Nastavit soubor uživatelských informací

Table 307: Karta Obecné

Hodnota Popis

Popis Popis klientského počítače, který lze upravit v rámci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Název počítače Název klientského počítače.
Přihlašovací jméno
uživatele

Účet přihlášeného počítače.

Skupina Skupina klientů na serveru pro správu, do které tento klientský počítač patří.
Doména nebo pracovní
skupina

Doména nebo pracovní skupina systému Windows, do které klientský počítač patří.

Popis počítače Popis počítače vycházející ze systémových vlastností klientského počítače.
Procesor Počet, řada a takt procesoru nebo procesorů.
Paměť Celkové množství nalezené fyzické paměti. Informace o celkové volné paměti naleznete na kartě Klienti.
Verze systému BIOS Typ a verze systému BIOS.
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Hodnota Popis

Operační systém Operační systém (platforma a verze).
Jádro Verze jádra operačního systému nainstalovaného v počítači. Platí pouze pro počítače se systémem Linux.

V případě klientů pro systém Mac nebo Windows se nezobrazuje žádná hodnota.
Aktualizace Service
Pack

Nalezený servisní balík.

Zařízení s technologií
TPM

Typ případně nainstalovaného hardwarového modulu TPM (Trusted Platform Module).

Jedinečné ID Jedinečný identifikátor této instalace klienta aplikace Symantec Endpoint Protection vytvořený v době
instalace. Jedinečné ID umožňuje jedinečnou identifikaci počítače v databázi.

Hardwarový klíč Jedinečný identifikátor konfigurace hardwaru tohoto klientského počítače.
UUID Jedinečný identifikátor systému BIOS v počítači. Identifikátor UUID systému BIOS může být užitečný

například při vytváření inventáře majetku a podobně.
Jazyk operačního
systému

Jazyk nainstalovaného operačního systému.

Celkové místo na disku Celkové množství místa na disku počítače. Informace o celkovém volném místě na disku naleznete na
kartě Klienti.

Poskytovatel
aktualizací skupiny

Zobrazuje informace o tom, zda klientský počítač je či není poskytovatelem aktualizací skupiny.

Stav zavedení Informace, zda zavedení a instalace proběhla úspěšně nebo neúspěšně.

Zpráva zavedení Obsahuje zprávy klienta Symantec Endpoint Protection vygenerované po instalaci.
Cílová verze zavedení Verze klienta Symantec Endpoint Protection, kterou se chystáte zavádět.
Spuštěná verze
zavedení

Stávající verze klienta Symantec Endpoint Protection.

Poslední čas zavádění Čas posledního zavedení klienta Symantec Endpoint Protection.
Virtualizační platforma Platforma, na které jsou hostovány virtuální klientské počítače, jako např. VMware. U nevirtuálních

klientských počítačů je uvedena informace „Není k dispozici“.
Sériové číslo V případě virtuálních počítačů se zobrazuje sériové číslo společnosti VMware.
Typ instalace Uvádí, zda je nainstalován standardní klient aplikace Symantec Endpoint Protection, klient Embedded

nebo VDI či klient vnitřní sítě. U starších verzí klientů je uvedeno, zda se jedna o klienta standardní nebo
menší velikosti.

Stav filtrů zápisu Uvádí, zda jsou v daném klientovi nainstalovány filtry zápisu systému Windows či nikoli.

Table 308: Karta Síť

Hodnota Popis

Poslední připojená IP Adresa IP hlášená při posledním připojení klientského počítače k serveru pro správu. Pokud vaše prostředí
využívá překlad síťové adresy (NAT), tato hodnota se bude lišit od hodnoty v poli Adresa IP.

Server DHCP Server DHCP, ke kterému se klientský počítač připojuje.
Servery DNS Server nebo servery DNS, ke kterým se klientský počítač připojuje.
Servery WINS Server nebo servery WINS, ke kterým se klientský počítač připojuje.
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Hodnota Popis

Adresy Různé druhy adres, které klientský počítač hlásí. U každého typu adresy může být uvedeno více položek.
• Adresa IP

Adresa IP.
• Adresa MAC

Jedinečná adresa síťového rozhraní přiřazená k adrese IP.
• Výchozí brána

Výchozí používaná brána.

Table 309: Karta Klienti

Hodnota Popis

Klient Typ hlášeného nainstalovaného klienta.
Verze klientského
softwaru,

Číslo sestavení aplikace Symantec Endpoint Protection.

Verze opravy
zabezpečení klienta

Verze opravy zabezpečení klienta Symantec Endpoint Protection
Stažení oprav zabezpečení aplikace Endpoint Protection do klientů systému Windows

Aktuální sériové číslo
zásad

Sériové číslo aktuálně používaných zásad serveru pro správu.

Definice virů Datum a číslo revize používaných definic virů.
Definice ochrany
technologií SONAR

Datum a číslo revize používaných definic SONAR.

Definice IPS Datum a číslo revize používaných definic signatur prevence narušení.
Definice funkce
Ochrana stahování

Datum a číslo revize používaných definic funkce Download Insight.

Definice EDR Datum a číslo revize obsahu funkce Endpoint Detection and Response (EDR). Funkce EDR poskytuje
serverům EDR forenzní informace. Tyto definice jsou aktualizovány službou LiveUpdate.

Knihovna a konfigurace
CNT

Datum a číslo revize knihovny a konfigurace běžného síťového přenosu, které používá funkce Endpoint
Detection and Response.

Statický obsah
pokročilého strojového
učení

Stav statického obsahu AML.

Definice WTR Datum a číslo revize přesměrování síťového provozu (NTR). Funkce NTR chrání klientské počítače se
systémem Windows a Mac před webovými hrozbami.

Stav integrity hostitele Stav kontroly integrity hostitele. Hodnota může být buď Úspěch nebo Zakázáno.
Popis kódu důvodu
integrity hostitele

Popis stavu kontroly integrity hostitele.

Poslední stav se změnil Čas poslední hlášené změny stavu klienta.
Posun časové zóny, Počet hodin, o které je časové pásmo posunuto od času GMT (Greenwich Mean Time).
Volná paměť, Dostupná paměť klientského počítače.
Volné místo na disku Dostupné místo na pevném disku klientského počítače.
Stav omezení zneužití
paměti

Uvádí, zda je povolena ochrana paměti před neoprávněným využitím. Ochranu paměti před neoprávněným
využitím můžete povolit v zásadách prevence narušení.

Malá šířka pásma Stav malé šířky pásma.
Chcete-li používat malou šířku pásma, musíte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
zaregistrovat v cloudové konzoli.
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Hodnota Popis

Stav intenzivní ochrany Stav intenzivní ochrany.
Chcete-li používat intenzivní ochranu, musíte aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
zaregistrovat v cloudové konzoli.

Stav přesměrování
síťového provozu

Zobrazí stav přesměrování síťového provozu (NTR):
• Povoleno: V počítači je nainstalována a povolena funkce NTR.
• Není nainstalováno: Funkce NTR nebyla nainstalována jako součást sady funkcí pro instalaci klienta v

instalačním balíčku.
• Zakázáno zásadami. Zásada přesměrování síťového provozu není pro klienty v této skupině povolena.
• Nefunkční: Funkce NTR nepracuje správně. Adresa URL PAC je nesprávná nebo je neplatný token.
Funkce NTR vyžaduje licenci ke službě Symantec Web Security Service. Zásada Integrací byla ve verzi
14.3 RU1 přejmenována na zásadu přesměrování síťového provozu.

Zpráva o přesměrování
síťového provozu

Zobrazí stav přesměrování síťového provozu v klientovi v protokolu přesměrování síťového provozu.

Stav funkce Odchozí
prověřování IPS

Odchozí prověřování změní model zpracování síťového provozu a může v něm docházet k problémům
s kompatibilitou s dalšími ovladači platformy WFP (Windows Filtering Platform). Pokud tedy tuto možnost
povolíte, společnost Symantec doporučuje otestovat odchozí prověřování před jeho zavedením do
pracovního prostředí. Charakteristiky výkonu se liší v závislosti na pracovní zátěži.

Stav ochrany proti
hrozbám v aplikaci
Endpoint pro službu AD

Ochrana proti hrozbám v aplikaci Symantec Endpoint pro službu Active Directory (AD) efektivně řídí
útočníkovo vnímání interních prostředků organizace – všech koncových bodů, serverů, uživatelů, aplikací a
místně uložených přihlašovacích údajů. Toto řešení samostatně poznává strukturu služby Active Directory
v organizaci jako celek a používá tato data k vytvoření autentického a neomezeného zamlžení. Přidáno ve
verzi 14.2 RU1.

Stav s povolenou
adresou URL

Reputace adresy URL v zásadách IPS identifikuje hrozby z domén a adres URL, které mohou hostovat
škodlivý obsah, například malware, podvody, phishing a spam. Reputace adresy URL vám umožňuje
zablokovat přístup k webovým adresám, které byly identifikovány jako známé zdroje škodlivého obsahu.

Seznamy serverů pro správu
Přidat server pro správu
Můžete upřesnit adresu IP nebo název hostitele aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Můžete také
přizpůsobit čísla portů šifrované i nešifrované komunikace mezi serverem pro správu a jeho klienty.

Table 310: Dialogové okno Přidat server pro správu

Možnost Popis

Adresa serveru Umožňuje přidat nebo upravit adresu IP nebo název hostitele serveru pro správu. Pokud zadáte adresu IP nebo
název hostitele serveru pro správu, budou tyto informace zahrnuty v seznamu serverů pro správu.
IP adresa zahrnuje protokoly IPv4 i IPv6. U protokolu IPv6 nemusíte přikládat adresu v hranatých závorkách.
Konzole pro správu automaticky přidá hranaté závorky dle potřeby.

Přizpůsobení
portu HTTP

Umožňuje přizpůsobení čísla portu, pomocí kterého se klienti spojují se serverem pro správu. Výchozí číslo portu
TCP pro protokol HTTP je 8014.

Přizpůsobení
portu HTTPS

Umožňuje přizpůsobení čísla portu, pomocí kterého se klienti šifrovaně spojují se serverem pro správu. Výchozí
číslo portu TCP pro protokol HTTPS je 443.
Od verze 14 aplikace Symantec Endpoint Protection Manager instaluje nové instalace s výchozím nastavením
protokolu HTTPS.
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Název seznamu serverů pro správu: Přiřazené skupiny a umístění
Toto dialogové okno můžete použít k zobrazení skupin, ke kterým je přiřazen seznam vybraných serverů pro správu.
Ikony skupiny s ikonou vybraného serveru pro správu zobrazí bílé zatržítko. Skupiny, které jsou nedostupné (šedé),
přejímají vlastnosti nadřazené skupiny.

Seznamy serverů pro správu
Ke stanovení pořadí, ve kterém se klienti v dané skupině připojují k serveru, můžete vytvořit vlastní seznam serverů pro
správu.

Table 311: Možnost seznamu serverů pro správu

Možnost Popis

Název a popis Uvádí název a popis výchozího seznamu serverů pro správu pro výchozí lokaci po prvotní instalaci. Pokud
jsou přidány servery pro správu, zobrazí název a popis seznamu serverů pro správu, který jste vybrali v
podokně Seznam serverů pro správu.

Použít protokol HTTP Stanoví, jestli komunikovat pomocí protokolu HTTP. Výchozí číslo portu TCP pro protokol HTTP je 8014.
Použít protokol HTTPS Stanoví, jestli komunikovat pomocí protokolu HTTPS se serverem, který spouští komunikaci Secure Sockets

Layer (SSL). Výchozí číslo portu TCP pro protokol HTTPS je 443.
Ke komunikaci můžete použít místo výchozího protokolu HTTP také protokol HTTPS. Vytvořením
přizpůsobeného seznamu serverů pro správu můžete také přizpůsobit čísla portů HTTP a HTTPS. Před
instalací klientů je ale třeba přizpůsobit porty. Jinak dojde ke ztrátě komunikace klienta se serverem. Pokud
změníte protokol nebo číslo portu serveru pro správu, je třeba je upravit v seznamu serverů pro správu.
Klienti poté mohou komunikaci obnovit.
Od verze 14 aplikace Symantec Endpoint Protection Manager instaluje nové instalace s výchozím
nastavením protokolu HTTPS.

Ověřit certifikát při
použití protokolu
HTTPS

Vyžaduje, aby klient ověřil certifikát důvěryhodným certifikačním orgánem třetí strany.

Servery pro správu Zobrazí prioritu a adresu IP nebo název hostitele serveru pro správu. Priorita a adresa IP je uvedena ve
výchozím seznamu serverů pro správu pro výchozí lokaci po prvotní instalaci. Pokud jsou přidány seznamy
serverů pro správu, dojde k tomuto: Toto textové pole zobrazí prioritu a adresu IP nebo název hostitele
serverů pro správu v seznamu serverů pro správu. Vybrali jste prioritu a adresu IP v podokně Seznamy
serverů pro správu.
Můžete nastavit priority a ke každé prioritě přidat tolik serverů pro správu, kolik je třeba. Klienti se nejdříve
pokusí připojit k serverům pro správu, u nichž je v seznamu serverů pro správu uvedena vyšší priorita. Může
být výhodné provést tuto úlohu před zavedením klientů. Pokud je přidáno více serverů pro správu se stejnou
prioritou, klienti se mohou připojit ke kterémukoli serveru pro správu s touto prioritou. Klienti automaticky
vyváží načítání mezi dostupnými servery pro správu se stejnou prioritou.

Nahradit seznam serverů pro správu
Seznam serverů pro správu můžete použít na skupiny buď přiřazením vybraného seznamu, nebo nahrazením jednoho
konkrétního seznamu jiným. Například předpokládejme, že máte tři seznamy, Výchozí seznam serverů pro správu,
seznam 2 a seznam 3. Můžete nahradit Výchozí seznam serverů pro správu seznamem 3, ale zároveň nemůžete
nahradit seznam 2 seznamem 3. Můžete nahradit zároveň jak Výchozí seznam serveru pro správu, tak seznam 2
pomocí příkazu Přiřadit seznam.
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Table 312: Výměna seznamu serverů pro správu

Možnost Popis

Starý název seznamu
serverů pro správu

Aktuální seznam serverů pro správu lokace.

Starý název seznamu
serverů pro správu

Jména všech seznamů serverů pro správu, které můžete vybrat pro nahrazení Starého seznamu
serverů pro správu.

Zaškrtávací pole skupin a
umístění

Umožňuje zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí skupiny, pro kterou chcete nahradit seznam pro správu.
Názvy skupin, které jsou napsané tučně, zobrazí aktuální seznam serveru pro správu. Nemůžete
nahradit seznam pro skupinu, která přebírá nastavení nadřazené skupiny. Skupiny, které přebírají
nastavení nadřazené skupiny, zobrazují následující text: [převést z nadřízené skupiny].

Nahradit Nahrazuje starý seznam serverů pro správu novým seznamem serverů pro správu skupin a umístění,
které jste zaškrtli.

Použít seznam serverů pro správu
Po vytvoření seznamu serverů pro správu jej musíte použít na jednu nebo více skupin nebo umístění seznamu serverů
pro správu, aby se stal platným.

Table 313: Použití seznamu serverů pro správu na skupiny nebo umístění

Možnost Popis

Seznam serverů pro správu Zobrazuje název seznamu serverů pro správu, který chcete použít na skupiny a umístění.
Zaškrtávací pole skupin a
umístění

Určuje skupiny a umístění, na které chcete použít seznam serverů pro správu. Na skupiny nebo
umístění napsané tučně již byl zobrazený seznam serverů pro správu použit.

Přiřadit Použije seznam serverů pro správu na vybrané skupiny nebo umístění.

Stránka Klienti > karta Zásady
Nastavení komunikace pro <group_name>
Dialogové okno Nastavení komunikace slouží ke konfigurování komunikace mezi serverem pro správu a klientem.

Table 314: Nastavení komunikace mezi serverem pro správu a klientem

Možnost Popis

Povolit komunikaci
mezi klienty a
serverem pro správu

Zajišťuje připojení serveru správy a klientů v této lokaci, i když bude zakázáno připojení skupiny.

Note: Pokud možnost Použít nastavení komunikace skupiny není zaškrtnuta pro lokaci, tato možnost se
zobrazí pro tuto určitou lokaci.

Seznam serverů pro
správu

Určuje servery pro správu, ke kterým se mohou klienti ve skupině připojit.
V rozevíracím seznamu jsou uvedeny servery, které jste předtím přidali ze seznam serverů pro správu v
podokně Součásti zásad. Najednou nelze použít více než jeden seznam serverů pro správu.
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Možnost Popis

Stažení Stáhne zásady z kteréhokoli serveru v seznamu serverů pro správu pomocí jednoho z následujících
způsobů:
• Stáhnout zásady a obsah ze serveru pro správu

Nastavení je určeno pro skupiny.
• Režim odesílání

Klient naváže se serverem konstantní připojení Kdykoli dojde ke změně stavu serveru, klient je okamžitě
upozorněn.

• Režim stahování
Klient se připojuje k serveru opakovaně, v závislosti na nastavení frekvence prezenčního signálu. Klient
kontroluje stav serveru při připojení.
Z důvodu konstantního připojení vyžaduje režim odesílání velkou šířku pásma sítě. Většinou lze klienty
nastavit do režimu stahování.

Odeslat Zjistěte, jaké aplikace jsou spuštěny v klientských počítačích
Klient shromáždí informace o aplikacích, které se spustí na klientovi a zašle data na server pro správu.
Informace o aplikacích můžete vyhledávat a zobrazovat pomocí nástroje pro dotazy v kterémkoli podokně
zásad.

Note: Pro aktivaci tohoto nastavení musíte rovněž aktivovat výuku pro stránku.

Note: Vlastnosti umístění: Obecné

Interval prezenčního
signálu

Interval prezenčního signálu
Četnost, se kterou klient komunikuje se serverem a získává z něj nastavení.
Při každém prezenčním signálu server provede následující akce:
• Aktualizuje protokoly.
• Aktualizuje bezpečnostní zásady.
• Zkontroluje stav komunikace mezi klientem a serverem.
Výchozí interval prezenčního signálu je 5 minut.
Umožnit klientům odesílat závažné události okamžitě
(Pouze Windows) Je-li aktivována tato možnost, klient nahraje důležité události na server správy a nečeká
na interval prezenčního signálu. Závažné události zahrnují všechna nalezená rizika (s výjimkou cookies) a
události narušení. Změny systémových událostí nejsou považovány za důležité události. Tato možnost je ve
výchozím nastavení povolena.
Oznámení správce vás mohou upozornit okamžitě, pokud je období regulátoru pro příslušné oznámení
nastaveno na Žádné.

Note: Pouze klienti, kteří spustí verzi 12.1.4 nebo novější mohou zasílat události okamžitě. Dřívější klienti
zasílají události pouze v prezenčním intervalu.

Režim stažení není v interakci s tímto nastavením.
Stáhnout znáhodnění Povolit vnášení náhodných hodnot

Určuje, zda aplikace Symantec Endpoint Protection Manager má nebo nemá stahovat obsah z výchozího
serveru pro správu nebo z poskytovatele aktualizací skupiny. V obvyklých případech není třeba měnit
výchozí nastavení vnášení náhodných hodnot.
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Možnost Popis

Předvolby
opětovného připojení

Při zavádění instalačního balíčku klienta určíte skupinu, do které klient patří. Klienta můžete přesunout do
jiné skupiny. Pokud je klient později odstraněn nebo odpojen a poté znovu přidán a připojen, vrátí se do
původní skupiny. Tato nastavení použijte, pokud chcete uchovat klienta ve skupině, do které byl naposledy
přesunut.
• Použít poslední nastavení skupiny klienta

(Windows a Mac) Tato nastavení použijte pro skupinu, v níž klient byl než došlo k odpojení.
• Použít poslední nastavení uživatelského režimu a režimu počítače klienta

(Pouze Windows) Pokud se na klienta přihlásí nový uživatel, který je nakonfigurovaný v režimu uživatele,
klient zůstane ve skupině v níž byl předchozí uživatel.
Přepínání klienta systému Windows mezi uživatelským a počítačovým režimem

Tato funkce je založená na skupinách, ne na umístěních.

Obecná nastavení pro název skupinyObecná nastavení
V tomto dialogovém okně můžete nakonfigurovat obecné sledování umístění. Tato nastavení se vztahují na každého z
klientů ve vybrané skupině.

Možnost Popis

Nastavení umístění • Pamatovat poslední umístění
Při prvním přihlášení je klientovi přiřazeno naposledy použité umístění. Je-li sledování umístění
povoleno, klient přepne do odpovídajícího umístění za několik sekund. Je-li sledování umístění
zakázáno, může uživatel ručně přepínat mezi libovolnými umístěními, i když je pro klienta
nastaveno ovládání serveru.
Je-li povoleno umístění pro karanténu, může klient po krátké době přejít do umístění pro
karanténu.

• Povolit sledování umístění
Automaticky zvolí správné umístění, do něhož budou klienti umístěni. Umístění rozhoduje o
tom, které zásady budou použity. Restartuje klienta ve stejném umístění jako před vypnutím
klientského počítače uživatelem.

Note: Sledování umístění lze použít pouze pro klienty v podskupinách, kteří nepřejímají obsah
zásad z nadřazené skupiny.

Tyto možnosti jsou standardně povoleny.
Zakázání ikony v oznamovací
oblasti

Tuto možnost použijte pro klienty, kteří běží na terminálovém serveru (například Microsoft Terminal
Server nebo Citrix Presentation Server) a způsobují vysoké využití procesoru a paměti. Zakázání
ikony v oznamovací oblasti (ikona na hlavním panelu) zabrání spuštění více instancí procesů
uživatelských relací (například SmcGui.exe a ccSvcHost.exe).
Když je tato možnost povolena, změní parametr HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC
\LaunchSmcGui v registru na hodnotu 0. U předchozích verzí bylo nutné ručně změnit hodnotu
tohoto klíče na 0. Výchozí nastavení pro tuto funkci je zakázáno, což přepne hodnotu tohoto klíče
registru na 1. Vzhledem k tomu, že toto nastavení je spravováno prostřednictvím zásady, budou
veškeré ruční změny tohoto klíče přepsány. Proto v rámci osvědčených postupů přesuňte klienty,
kteří jsou ve stejné skupině na terminálovém serveru, předtím, a teprve potom toto nastavení
povolte. V případě klientů, kteří nejsou spuštěni na terminálovém serveru, můžete tuto možnost
ponechat nezaškrtnutou.
Tato možnost se neprojeví, dokud nebude na klientském počítači restartována služba smc.
Toto nastavení je k dispozici od verze 14.3 RU1.
Trvalé procesy ccSvcHst.exe jednotlivých uživatelů brání řádnému odhlášení relace
Osvědčené postupy technologie Citrix a terminálového serveru pro aplikaci Endpoint Protection
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Obecná nastavení pro název skupiny: Nastavení zabezpečení
Nastavení komunikace můžete konfigurovat v klientovi.

Table 315: Možnosti zabezpečení pro klienty ve skupině

Možnost Popis

Blokovat veškerý provoz,
dokud se nespustí a poté, co se
ukončí, brána firewall

Blokuje veškerý příchozí a ochozí síťový provoz klientského počítače, pokud není brána firewall z
nějakého důvodu spuštěna.
Počítač není chráněn:
• Po zapnutí klientského počítače a před spuštěním služby brány firewall
• Po zastavení služby brány firewall a vypnutí klientského počítače
Tento časový interval je malou bezpečnostní dírou, která může povolit neautorizovanou
komunikaci. Toto nastavení brání neautorizovaným aplikacím v komunikaci s jinými počítači.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

Note: Je-li zakázána Ochrana před síťovými hrozbami, klient toto nastavení ignoruje.

Povolit úvodní provoz DHCP a
NetBIOS

Povoluje počáteční provoz, který umožňuje konektivitu sítě. Tento provoz zahrnuje počáteční
provoz protokolů DHCP a NetBIOS, který povoluje klientovi získat adresu IP. Veškerý ostatní
provoz je blokován.

Povolit bezpečnou komunikaci
mezi serverem pro správu
a klienty pomocí digitálních
certifikátů pro ověřování

Umožňuje klientům ověřit komunikaci se serverem pomocí certifikátů. Je-li certifikát poškozený
nebo neplatný, nemohou klientské počítače se serverem komunikovat. Je-li tato možnost
zakázána a certifikát je poškozený nebo neplatný, mohou klientské počítače se serverem nadále
komunikovat.

Nastavení hesla
Chcete-li na klientovi nastavit zvýšené zabezpečení, můžete přidat ochranu heslem pro klienty s Windows v rámci jejich
skupiny. Také můžete vyžadovat zadání hesla pro případ odinstalace klienta Mac.

Table 316: Možnosti hesla pro klienty ve skupině

Možnost Popis

Vyžadovat heslo pro otevření
uživatelského rozhraní klienta

Uživatelé musí při otevření klienta z nabídky Start systému Windows nebo pomocí ikony v
oznamovací oblasti zadat heslo.

Vyžadovat heslo pro zastavení
služby klienta

Uživatelé musí k zastavení klientské služby zadat heslo. Tento požadavek je platný, když uživatel
zadá do příkazového řádku příkaz smc -stop. Po zadání správného hesla zakáže klientskou
službu a všechny její technologie během jedné minuty (od verze 14.3). Pokud zadáte nesprávné
heslo, klient není zakázán.

Vyžadovat heslo pro odinstalaci
klienta

Uživatelé musí zadat heslo, chtějí-li klienta systému Windows odinstalovat.

Vyžadovat heslo pro import
nebo export zásad a pro
import nastavení klientské
komunikace.

Uživatelé musí zadat heslo pro import nebo export zásad a pro import nastavení klientské
komunikace.

Použít nastavení hesla pro
nesouvisející podskupiny

Nastavení hesla se použije ve skupinovém poli Ochrana klienta pomocí hesla u podskupin,
i když se nastavení těchto podskupin nepřevezme z nadřazené skupiny.
Tato možnost je dostupná pouze u nadřazené skupiny.
Zakázání převádění u skupiny

Příkazy systému Windows pro službu klienta aplikace Endpoint Protection
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Nastavení kontroly uživatelského rozhraní klienta pro <název skupiny>
Můžete určit které funkce ochrany a nastavení uživatelského rozhraní klienta budou dostupné pro uživatele ke
konfigurování na klientovi. Chcete-li rozhodnout, která nastavení budou dostupná, určete úroveň uživatelského řízení.
Úroveň uživatelského řízení určuje, zda může klient být zcela neviditelný, zda se zobrazí částečná sada funkcí nebo úplné
uživatelské rozhraní.

NOTE

U klienta pro systém Windows můžete nakonfigurovat všechny možnosti. U klienta pro systém Mac je dostupná
pouze ikona v oznamovací oblasti a některé možnosti systému IPS pro ovládání serveru a ovládání klienta.

Ke změně nastavení v režimu klienta nebo kombinovaném režimu musí být koncový uživatel členem skupiny správců
systému Windows.

Table 317: Nastavení kontroly úrovní uživatelského řízení

Možnost Popis

Ovládání serveru Umožňuje uživatelům nejmenší kontrolu nad klientem. Ovládání serveru uzamkne spravovaná nastavení,
aby je uživatelé nemohli konfigurovat. Tato nastavení budou zobrazena šedě nebo jako nedostupná.
Ovládání serveru má tyto charakteristiky:
• Uživatelé nemohou konfigurovat ani povolovat pravidla brány firewall, nastavení specifická pro

aplikace, nastavení brány firewall a nastavení prevence narušení. Všechna pravidla brány firewall a
nastavení zabezpečení, která se zobrazí v klientovi, nakonfigurujete v konzole.

• Uživatelé mohou zobrazit protokoly ochrany před síťovými hrozbami a ochrany před neoprávněným
využitím sítě a hostitele, protokoly správy klienta, informace o provozu klienta a seznam aplikací
spuštěných v klientovi.

• Určitá nastavení uživatelského rozhraní a upozornění prevence narušení lze nakonfigurovat tak, aby se
v klientovi nezobrazovala. Je například možné skrýt uživatelské rozhraní klienta.

Vytvoříte-li nové umístění, bude u něj automaticky nastaveno ovládání serveru.
Řízení klienta Poskytuje uživatelům největší kontrolu nad klientem. Klientské řízení odemyká spravovaná nastavení,

takže je uživatelé mohou konfigurovat.
Klientské řízení má tyto charakteristiky:
• Uživatelé mohou konfigurovat a povolovat pravidla brány firewall, nastavení brány firewall, nastavení

specifická pro aplikace, nastavení prevence narušení a nastavení uživatelského rozhraní klienta.
• Klient ignoruje pravidla brány firewall, která pro něj nakonfigurujete.
Klientské řízení je vhodné pro zaměstnance, kteří pracují ve vzdálených umístěních nebo doma.
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Možnost Popis

Smíšené řízení Poskytuje uživateli kombinaci kontroly nad klientem.
Smíšené řízení má tyto charakteristiky:
• Uživatelé mohou konfigurovat pravidla brány firewall a nastavení specifická pro aplikace.
• Můžete nakonfigurovat pravidla brány firewall, kterými mohou a nemusí být přepsána pravidla

nakonfigurovaná uživateli. Umístění pravidel serveru v seznamu pravidel zásad brány firewall určuje,
zda budou pravidla klientů přepsána pravidly serveru.

• Je možné nakonfigurovat protokoly ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele, protokoly
správy klientů, nastavení brány firewall, nastavení prevence narušení a některá nastavení
uživatelského rozhraní tak, aby se zobrazovaly v klientovi a uživatelé je mohli povolit nebo zakázat.
Nastavení, u nichž zvolíte možnost Klient, budou moci konfigurovat uživatelé. Nastavení, která
nastavíte na hodnotu Server, budete moci konfigurovat vy a v uživatelském rozhraní klienta budou
zobrazena šedě nebo nebudou viditelná.

• Nastavení ochrany před viry a spywarem je možné nakonfigurovat tak, aby přepsala nastavení v
klientovi, i když bude odemčeno.
Pokud například odemknete funkci Auto-Protect a uživatel ji zakáže, můžete ji povolit.

Note: Pro klienta systému Mac lze konfigurovat nastavení přepisu pouze pro možnosti funkce Auto-
Protect.

Nastavení uživatelského rozhraní klienta se smíšenou kontrolou: Nastavení
řízení klienta/serveru
Toto dialogové okno slouží k určení funkcí, které budou v klientovi uživatelům dostupné ke konfiguraci. Tato nastavení
platí pro umístění, nikoli skupinu.

Nastavení uživatelského rozhraní spravovaného klienta a nastavení ochrany před neoprávněným využitím sítě a
hostitele můžete nastavit na možnost serverového řízení (zamknutí) nebo klientského řízení (odemknutí) pomocí
následujících kritérií:

• Pokud kliknete na možnost Server, nebude v klientském počítači nastavení zobrazeno nebo bude zobrazeno šedě.
Uživatel nebude moci tuto funkci konfigurovat či povolovat. Místo toho můžete nastavení konfigurovat v jiném umístění
v konzole. Tato akce je rovněž nazývána uzamknutí funkce.

• Pokud kliknete na možnost Klient, bude nastavení zobrazeno v klientském počítači. Uživatel bude moci nastavení
konfigurovat či povolovat. Tato akce je rovněž nazývána odemknutí funkce.

Na této kartě nelze zamknout nastavení ochrany před viry a spywarem nebo omezení zneužití paměti. Tato nastavení se
zamykají a odemykají v příslušných podoknách konkrétních zásad.

Místo toho nastavení serveru zásad ochrany před viry a spywarem přepíší nastavení klienta s použitím následujících
kritérií:

• Pokud kliknete na možnost Server, nastavení serveru potlačí nastavení klienta, i když je nastavení v klientském
počítači odemknuto.

• Pokud kliknete na možnost Klient, nastavení serveru klientská nastavení nepotlačí.

NOTE

Je možné konfigurovat všechny možnosti kombinovaného režimu pro klienta systému Windows. U klienta
systému Mac lze přepsat možnosti s hvězdičkou (*) v řízení serveru a řízení klienta.

** Karta Nastavení uživatelského rozhraní klienta se nachází ve stejném dialogovém okně jako tato karta.

Možnosti uživatelského rozhraní klienta a možnosti protokolování klienta popisují nastavení uživatelského rozhraní
klienta, která můžete zamknout nebo odemknout, a jejich umístění v konzole a v klientském počítači.
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Table 318: Možnosti uživatelského rozhraní klienta a možnosti protokolování klienta

Možnost Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Možnosti funkce Auto-Protect* Klient Windows: Změnit nastavení > Ochrana před viry a
spywarem > Konfigurovat nastavení > karta Auto-Protect
Klient Mac: Nastavení > Ochrana před viry a spywarem >
Nastavení funkce Auto-Protect > Konfigurace

Možnosti ochrany technologií SONAR Klient Windows:
Změnit nastavení > Aktivní ochrana před hrozbami >
Konfigurovat nastavení > karta SONAR

Možnosti karantény Zobrazit karanténu
Různé možnosti
Různé možnosti zahrnují nastavení ochrany internetového
prohlížeče.

Klient Windows:
Změnit nastavení > Ochrana před viry a spywarem >
Konfigurovat nastavení > karta Obecná nastavení

Zobrazit/skrýt ikony na hlavním panelu
Zobrazí nebo skryje ikonu oznamovací oblasti klienta a příslušnou
kontextovou nabídku. Uživatelé mohou stále otevřít hlavní okno
klienta z nabídky Start systému Windows.

• Konzole:
Karta Nastavení uživatelského rozhraní klienta** > Zobrazit
ikonu na hlavním panelu

• Klient:
Změnit nastavení > Správa klienta > Konfigurovat
nastavení > karta Obecné > Zobrazit ikonu zabezpečení
Symantec v oznamovací oblasti

Konfigurujte protokoly řízení, paketů, provozu, systémové
protokoly a protokoly zabezpečení
Zobrazuje kartu Protokoly, na které mohou uživatelé konfigurovat
velikost protokolu, počet dnů, po které jsou položky v protokolu
uloženy, a povoluje protokol paketů.

• Konzole
Stránka Klienti > karta Zásady > dialogové okno Nastavení
protokolu klienta
Určení velikosti protokolu klienta a volba protokolů k odeslání
na server pro správu

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným využitím
sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení > karta Protokoly

Nastavení ochrany před síťovými hrozbami popisuje obecná nastavení, která můžete zamknout a odemknout, a jejich
umístění v konzoli a v klientském počítači. Součástí ochrany před síťovými hrozbami je brána firewall a systém prevence
narušení.
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Table 319: Nastavení ochrany před síťovými hrozbami

Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Příkaz nabídky
Blokovat veškerý
provoz

Blokuje veškerý síťový provoz. Pokud uživatelé tento
příkaz nepoužívají, klient provede pro provoz akci,
která je definována v pravidlech brány firewall.

• Konzole
Žádné

• Klient
Stav > Omezení síťových hrozeb a hrozeb pro
hostitele > Možnosti > Zobrazit aktivitu sítě >
nabídka Nástroje > Blokovat veškerý provoz

Note: Tato možnost se zobrazuje uživatelům
ve smíšeném řízení pouze ve spravovaném
klientovi, avšak nikoli v nespravovaném klientovi.
Uživatelé mohou toto nastavení použít, nikoli však
konfigurovat.

Blokovat veškerý
provoz, dokud se
nespustí, a poté,
co se ukončí,
brána firewall

Blokuje počítač před přijímáním provozu v době mezi
zahájením klientské služby a spuštěním brány firewall.
Klient rovněž blokuje provoz v době mezi vypnutím
brány firewall a ukončením klientské služby.

• Konzole
Stránka Klienti > karta Zásady > Obecná nastavení
> karta Nastavení zabezpečení

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Brána firewall

Povolit/zakázat
ochranu před
síťovými
hrozbami

Povoluje a zakazuje bránu firewall a systém prevence
narušení. Zakážete-li funkci ochrany před síťovými
hrozbami, klient povolí veškerý příchozí i odchozí
provoz.
Ochranu před síťovými hrozbami můžete kdykoliv
zakázat z konzole pomocí příkazu na stránce Klienti.
Pokud spustíte příkaz v konzoli, potlačí toto nastavení
Spouštění příkazů v klientských počítačích z konzole

• Konzole
Karta Nastavení uživatelského rozhraní klienta**
> Povolit následujícím uživatelům povolení a
zakázání brány firewall

• Klient
Stav > Ochrana před neoprávněným využitím sítě
a hostitele > Možnosti > Povolit ochranu před
síťovými hrozbami nebo Zakázat ochranu před
síťovými hrozbami

Příkaz nabídky
Vyzkoušet
zabezpečení sítě

Umožňuje uživatelům vyzkoušet účinnost klientského
počítače vzhledem k síťovým hrozbám a virům
prostřednictvím jeho prověření. Příkaz nabídky
Vyzkoušet zabezpečení sítě otevře webovou stránku
Symantec Security Check.

• Konzole
Karta Nastavení uživatelského rozhraní klienta** >
Povolit provádění testu zabezpečení uživatelem

• Klient
Stav > Ochrana před neoprávněným využitím sítě
a hostitele > Možnosti > Zobrazit činnost v síti >
Nástroje > příkaz nabídky Vyzkoušet zabezpečení
sítě

Konfigurovat
neodpovídající
nastavení provozu
IP

Řídí příchozí a odchozí provoz IP, který neodpovídá
pravidlům brány firewall. Provoz IP zahrnuje datové
pakety, které procházejí sítěmi IP a které používají
protokoly TCP, UDP a ICMP. Typy provozu IP jsou
aplikace, výměny mailů, přenosy souborů, programy
ping a webová odesílání.

• Konzole
Karta Nastavení uživatelského rozhraní klienta** >
skupinový rámeček Nastavení pro neodpovídající
provoz IP (pouze smíšené řízení)

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Brána firewall

Nastavení zásad brány firewall popisuje nastavení, která lze zamknout nebo odemknout. Pokud nastavíte možnost
Server, je nutné nastavení rovněž povolit či zakázat v zásadách brány firewall.
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Table 320: Nastavení zásad brány firewall

Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Integrovaná
pravidla

Pravidla brány firewall umožňují v rámci konkrétního
síťového provozu odchozí požadavky a příchozí
odpovědi.
Integrovaná pravidla

• Konzole
Zásady brány firewall > Integrovaná pravidla

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Brána firewall

Nastavení
ochrany
a režimu
Stealth

Brána firewall povoluje nebo blokuje určité typy
příchozího a odchozího provozu.
Nastavení ochrany a režimu Stealth

• Konzole
Zásady brány firewall > Ochrana a režim Stealth

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Brána firewall

Aktivovat
sledování
síťových
aplikací

Umožňuje sledovat používané aplikace. • Konzole
Stránka Klienti** > karta Zásady > Zásady a
nastavení nezávislá na umístění > Sledování
síťových aplikací

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Brána firewall

Povolení komunikace pro síťové služby místo přidání pravidla

Zásady prevence narušení popisují nastavení prevence narušení, která můžete zamknout a odemknout, a jejich umístění
v konzoli a v klientském počítači.

Table 321: Zásady prevence narušení

Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Povolit
prevenci
narušení

Použije síťové signatury IPS, výjimky pro signatury IPS
a vlastní signatury IPS pro příchozí a odchozí provoz
v klientovi.

• Konzole
Zásady prevence narušení > Prevence narušení

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Prevence narušení

Enable
Browser
Intrusion
Prevention
(Povolit
prevenci
narušení v
prohlížeči)

Umožňuje použít signatury IPS webového prohlížeče na
příchozí a odchozí provoz v prohlížeči na klientovi.

• Konzole
Zásady prevence narušení > Prevence narušení

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Prevence narušení
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Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Zobrazit/skrýt
upozornění
prevence
narušení

Zobrazuje oznámení, která se objeví, když je proti
klientskému počítači zahájen útok proti prevenci
narušení. U oznámení můžete konfigurovat zvukový
signál a zavření po uplynutí určité doby.
Můžete rovněž upravit oznámení brány firewall.

• Konzole
Karta Nastavení uživatelského rozhraní klienta**
> skupinový rámeček Oznámení o události
zabezpečení sítě

• Klient
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Oznámení

Table 322: Zásada integrací

Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Povolit
přesměrování
přenosů služby
WSS

Přesměruje přenosy pomocí technologií služby WSS
(Web Security Service).

• Konzole
Zásada integrací > Přesměrování přenosů služby
WSS

• Klient
Změnit nastavení > Nastavení správy klienta >
Konfigurovat nastavení > karta Přesměrování
přenosů služby WSS
Pokud je tato funkce nastavena na řízení klientů,
uživatel ji může pouze povolit nebo zakázat. Uživatel
nemůže změnit umístění souboru PAC (Proxy Auto
Configuration).

Note: Tato funkce není pro klienta systému Mac
podporována.

Povolení prevence narušení sítě nebo prevence narušení prohlížeče

Nastavení uživatelského rozhraní klienta
Můžete konfigurovat obecná nastavení uživatelského rozhraní klienta a některá nastavení ochrany klienta. Tato nastavení
se vztahují na vybrané umístění.

Tato nastavení lze konfigurovat za následujících podmínek:

• Nastavili jste u klienta úroveň ovládání uživatele na ovládání serveru.
• Úroveň uživatelské kontroly jste nastavili na smíšenou kontrolu a nadřazenou funkci jste nastavili na záložce

Nastavení řízení klienta/serveru na možnost Server.
Například, pokud nastavíte Zobrazit/Skrýt ikonu oznamovací oblasti na Server, vyberete si, zda chcete ikonu
na klientovi zobrazit nebo skrýt. Pokud nastavíte Zobrazit/Skrýt ikonu oznamovací oblasti na Klient, uživatel na
klientovi ikonu oznamovací oblasti uvidí. Uživatel si poté může zvolit, zda chce ikonu zobrazit či skrýt.

NOTE

U klienta pro systém Windows můžete nakonfigurovat všechny možnosti. Pro klienta Mac lze konfigurovat
možnosti s hvězdičkou (*) v řízení serveru a řízení klienta.
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Table 323: Funkce uživatelského rozhraní

Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Zobrazit klienta Zobrazí uživatelské rozhraní klienta. Pokud je
uživatelské rozhraní skryto, běží klient na pozadí.

Konzole:
Nastavení řízení klienta/serveru (pouze řízení
serveru)
Klient:
• Na serveru, pokud tuto možnost zrušíte, se ikona

oznamovací oblasti na klientovi nezobrazí, ani
když je zaškrtnutá možnost Zobrazit ikonu
oznamovací oblasti.

• Při smíšeném ovládání nemůžete zakázat
možnost Zobrazit klienta. Uživatelé mohou
otevřít hlavní okno klienta z menu Start.

Zobrazit ikonu na
hlavním panelu*

Zobrazuje ikonu oznamovací oblasti klienta a
příslušnou kontextovou nabídku.

• Konzole:
Záložka Nastavení klienta/serveru > Zobrazit/
Skrýt ikonou oznamovací oblasti

• Klient:
Změnit nastavení > Správa klienta >
Konfigurovat nastavení > karta Obecné >
Zobrazit ikonu zabezpečení Symantec v
oznamovací oblasti

Povolit místní
upozornění systému
Windows

Zobrazí nebo skryjte upozornění v uživatelském
rozhraní Windows 8.

• Konzole
Nastavení řízení klienta/serveru (pouze ovládání
serveru)

• Klient:
Změnit nastavení > Správa klienta >
Konfigurovat nastavení > záložka Obecné
> Použít výstrahy Windows pro důležitá
upozornění
Při smíšeném ovládání tuto možnost nelze
zakázat a uživatelé ji vždy uvidí.

Povolit provádění testu
zabezpečení uživatelem

Zobrazí v nabídce v modulu Ochrana před
neoprávněným využitím sítě a hostitele příkaz
Vyzkoušet zabezpečení sítě.
Tento příkaz nabídky otevře webovou stránku
Symantec Security Check. Vy nebo jiný uživatel
mohou spouštět prověřování v daném místě za
účelem ověření účinnosti klienta proti síťovým
útokům a virům. Výsledky těchto testů můžete
využít k účinnější konfiguraci ochrany pro klientský
počítač.

• Konzole:
Záložka Nastavení uživatelského rozhraní
klienta > příkaz nabídky Vyzkoušet zabezpečení
sítě

• Klient:
Stav > Ochrana před neoprávněným využitím
sítě a hostitele > Možnosti > Zobrazit činnost
v síti > Nástroje > Vyzkoušet zabezpečení sítě
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Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Povolit následujícím
uživatelům povolení a
zakázání brány firewall

• Pouze členy skupiny Správci systému
Windows nebo Všichni uživatelé
Umožňuje určit typy uživatelů, kteří mohou
povolit nebo zakázat na klientském počítači
bránu firewall.

• Kdy je brána firewall zakázána
Pokud je ochrana před síťovými hrozbami
zakázána, brána firewall a systém prevence
narušení může ignorovat veškerý nebo pouze
příchozí provoz.
– Povolit veškerý provoz

Zakáže ochranu před síťovými hrozbami,
aby příchozí i odchozí provoz mohly
procházet bránou firewall neomezeně.

– Povolit pouze veškerý odchozí síťový
provoz
Zakáže ochranu před síťovými hrozbami
pouze pro odchozí provoz, aby měli přístup
k síti pouze uživatelé. Příchozí provoz
musí stále procházet přes bránu firewall a
ochranu IPS.
Tuto možnost můžete využít, když se
klient připojuje k podnikové síti z hotelu či
hot spotu. Například pokud zaměstnanci
používají firemní laptopy mimo kancelář,
mohou se prostřednictvím firemního
VPN připojit pouze k externím webovým
stránkám. Nicméně musí nejprve zadat
informaci o externí webové stránce, ještě
než klient spustí VPN. Tato možnost
umožní zaměstnancům přístup na webovou
stránku, ale blokuje příchozí provoz.

Konzole:
Záložka Nastavení řízení klienta/serveru >
Aktivovat/Deaktivovat ochranu před síťovými
hrozbami
Klient:
Deaktivovat veškerou ochranu před síťovými
hrozbami/Aktivovat ochranu před síťovými
hrozbami

Doba před opětovnou
aktivací ochrany před
síťovými hrozbami
Počet, kolikrát mohou
uživatelé zakázat
ochranu před síťovými
hrozbami

Můžete rovněž zablokovat uživatele před
zakázáním ochrany na více než pět minut či na
více než tři opakování. Tyto možnosti zajišťují
obnovení zabezpečení po přihlášení se na
webovou stránku.

Žádné

Umožňuje uživatelům
povolit nebo zakázat
řízení aplikace a zařízení

Ve vzácných případech může řízení aplikací
narušit chod některých bezpečných aplikací
v klientských počítačích. Aby nedošlo k potížím,
můžete uživatelům dovolit tuto možnost zakázat.

Konzole:
Zásada řízení aplikací a zařízení > Povolit tuto
zásadu
Klient:
Změnit nastavení > Správa klienta > Konfigurovat
nastavení > záložka Obecné > Aktivovat kontrolu
aplikace a zařízení
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Možnost Popis Místo, kde konfigurujete toto nastavení

Upozornění na události
ochrany zabezpečení
sítě

• Zobrazit oznámení prevence narušení
a omezení zneužití paměti*
Zobrazí oznámení pokaždé, když signatura IPS
zjistí pokus o narušení nebo když funkce MEM
zjistí neoprávněné využití. Zjistí-li klient druhý
útok při zobrazení předchozího oznámení,
zůstane zobrazeno pouze jedno oznámení.

• Používat při upozornění uživatelů zvukový
signál*
Uživatel je při oznámení upozorněn zvukovým
signálem.

• Další text upozornění*
Aby nedošlo ke zkrácení textu upozornění,
je nutné omezit přidaný text na 120 znaků či
méně. (pouze pro systém Mac, řízení serveru)

Konzole
Záložka Nastavení klienta/serveru > Zobrazit/Skrýt
upozornění prevence narušení
Klient:
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Oznámení > Zobrazit obrazit oznámení
prevence narušení a omezení zneužití paměti
a Používat při upozornění uživatelů zvukový
signál

Neodpovídající
nastavení provozu IP
(Jen smíšené řízení)

Řídí příchozí a odchozí provoz IP, který
neodpovídá pravidlům brány firewall. Provoz IP
zahrnuje datové pakety, které procházejí sítěmi IP
a které používají protokoly TCP, UDP a ICMP. Typy
provozu IP jsou aplikace, výměny mailů, přenosy
souborů, programy ping a webová odesílání.
• Povolit provoz IP

Povoluje veškerý příchozí a odchozí provoz,
pokud pravidla brány firewall nestanoví jinak.
Například pokud přidáte pravidlo brány firewall,
které blokuje provoz VPN, povolí brány firewall
veškerý jiný provoz mimo provozu VPN. Pokud
zrušíte zaškrtnutí této možnosti, brána firewall
je zakázána.

• Povolit pouze provoz aplikací
Povolí provoz k aplikacím a z nich a zablokuje
provoz, který nesouvisí s žádnou aplikací.
Brána firewall například povolí aplikaci Internet
Explorer, ale zablokuje provoz VPN, pokud
pravidlo brány firewall neurčí jinak.

• Požádat uživatele před povolením provozu
aplikace
Zobrazí zprávu s dotazem na uživatele,
zda si přeje aplikaci povolit či blokovat.
Uživatelé mohou například rozhodnout, zda
blokovat mediální soubory. Nebo mohou skrýt
vysílání z procesu NTOSKRNL.DLL. Proces
NTOSKRNL.DLL může být známkou spywaru,
protože ten často proces NTOSKRNL.DLL
stahuje a instaluje.

Konzole:
Záložka Klient/Nastavení kontroly serveru >
Konfigurovat nespárovaná nastavení IP
Klient:
Změnit nastavení > Ochrana před neoprávněným
využitím sítě a hostitele > Konfigurovat nastavení
> karta Brána firewall

Upřesnit kritéria umístění
Můžete zadat řadu podmínek, které určují, kdy se bude klientský počítač moci přepnout se na jiné umístění před
připojením k síti. Přepnutí umístění vám umožní použít různou sadu bezpečnostních zásad pokud se klientský počítač
připojí z ohroženějšího místa. Pokud se podmínky shodují, počítač se automaticky přepne na určené umístění skupiny
společně s přiřazenými zásadami a počítač má povoleno připojit se k síti.
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Stanovené podmínky mohou být kladné. Například se klientský počítač shoduje, protože používá adresu IP, která spadá
do stanoveného rozsahu adres IP, nebo protože má určitý klíč registru. Podmínky mohou být také záporné. Počítač se
bude například shodovat, jestliže nebude používat určité SSID bezdrátové sítě, které zadáte.

U většiny podmínek může přidat, upravit nebo odstranit nastavení podmínek.

Table 324: Dostupná kritéria umístění

Možnost Popis

Adresa IP počítače Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá jednu z adres IP ze seznamu níže
• Pokud se všechny adresy IP klientského počítače nacházejí v seznamu níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá jednu z adres ze seznamu níže
Můžete určit následující typy kritérií: adresa IP, rozsah adres IP, adresa podsítě nebo skupina
hostitelů a jejich příslušné hodnoty.
Může také určit protokol IPv4 nebo IPv6 pro adresu IP, rozsah adres IP nebo adresu podsítě.

Adresa brány Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud se adresa brány klientského počítače shoduje s některou adresou ze seznamu níže

Tato podmínka obsahuje všechny počítače, které odpovídají uvedeným adresám IP.
• Pokud se adresa brány klientského počítače neshoduje s žádnou adresou ze seznamu níže
Můžete určit následující typy kritérií: adresa IP, rozsah adres IP, adresa podsítě, skupina hostitelů
nebo adresa MAC a jejich příslušné hodnoty.
Může také určit protokol IPv4 nebo IPv6 pro adresu IP, rozsah adres IP nebo adresu podsítě.

Adresa serveru WINS Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá jednu z adres serveru WINS ze seznamu níže
• Pokud se všechny adresy serveru WINS klientského počítače nacházejí v seznamu níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá jednu z adres serveru WINS ze seznamu níže
Můžete určit následující typy kritérií: adresa IP, rozsah adres IP, adresa podsítě nebo skupina
hostitelů a jejich příslušné hodnoty.
Může také určit protokol IPv4 nebo IPv6 pro adresu IP, rozsah adres IP nebo adresu podsítě.

Adresa serveru DNS Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá jednu z adres serveru DNS ze seznamu níže
• Pokud se všechny adresy serveru DNS klientského počítače nacházejí v seznamu níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá žádnou z adres serveru DNS ze seznamu níže
Můžete určit následující typy kritérií: adresa IP, rozsah adres IP, adresa podsítě nebo skupina
hostitelů a jejich příslušné hodnoty.
Může také určit protokol IPv4 nebo IPv6 pro adresu IP, rozsah adres IP nebo adresu podsítě.

Adresa serveru DHCP Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud se adresa serveru DHCP klientského počítače shoduje s některou adresou ze seznamu

níže
• Pokud se adresa serveru DHCP klientského počítače neshoduje s žádnou adresou ze

seznamu níže
Můžete určit následující typy kritérií: adresa IP, rozsah adres IP, adresa podsítě, skupina hostitelů
nebo adresa MAC a jejich příslušné hodnoty.
Může také určit protokol IPv4 nebo IPv6 pro adresu IP, rozsah adres IP nebo adresu podsítě.

 755



 

Možnost Popis

Typ připojení k síti Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá typ připojení k síti zadaný níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá typ připojení k síti zadaný níže
Můžete určit následující typy připojení k síti:
• Jakýkoliv přístup k síti
• Vytáčený přístup k síti
• Ethernet
• Bezdrátový
• Check Point VPN-1
• Cisco VPN
• Microsoft PPTP VPN (obsahuje L2TP/IPsek.)
• Juniper NetScreen VPN
• Nortel Contivity VPN
• SafeNet SoftRemote VPN
• Aventail SSL VPN
• Juniper SSL VPN

Server pro správu připojení Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud se klientský počítač může připojit k serveru pro správu
• Pokud se klientský počítač nemůže připojit k serveru pro správu

Modul TPM Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá modul TPM zadaný níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá modul TPM zadaný níže
Můžete určit následující typy modulů TPM:
• Jakýkoli TPM Token
• IBM TPM Token
• HP TPM Token

Vyhledávání DNS Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač může rozlišit název hostitele zadaný níže
• Pokud klientský počítač nemůže rozlišit název hostitele zadaný níže
Můžete zadat název hostitele a rozlišenou adresu DNS.

Klíč registru Toto kritérium vám umožní zkontrolovat následující podmínky:
• Zda klíč registru, který uvádíte, na klientském počítači existuje nebo ne.
• Zda název klíče registru, který uvádíte, na klientském počítači existuje nebo ne.
• Zda hodnota registru, který uvádíte, odpovídá nebo neodpovídá určitému názvu, typu hodnoty

nebo hodnotě. Možnosti pro typ hodnoty včetně řetězce, DWORD nebo binárního.

Bezdrátové SSID Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá jeden z bezdrátových SSID ze seznamu níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá jeden z bezdrátových SSID ze seznamu níže

Popis NIC Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá jeden z popisů NIC ze seznamu níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá jeden z popisů NIC ze seznamu níže

Přípona DNS pro spojení DHCP Toto kritérium má následující možnosti:
• Pokud klientský počítač používá jednu z uvedených přípon DNS ze seznamu níže
• Pokud klientský počítač nepoužívá jednu z přípon DNS ze seznamu níže
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Možnost Popis

Požadavek ICMP (Ping) Toto kritérium má následující možnosti:
• Jestli klientský počítač může provést příkaz ping k libovolnému z následujících hostitelů
• Jestli klientský počítač může provést příkaz ping ke všem následujícím hostitelům
• Jestli klientský počítač nemůže provést příkaz ping k žádnému z následujících hostitelů
• Jestli klientský počítač nemůže provést příkaz ping ke všem následujícím hostitelům

Přidání umístění do skupiny

Adresa
V dialogovém okně Adresa můžete určit podmínky přepínání umístění, které jsou založeny na těchto kritériích:

• Adresa IP
• rozsah adres IP,
• adresa podsítě,
• skupina hostitelů.
• adresa MAC.

Table 325: Možnosti přepínání na základě adres IP, názvů hostitelů a skupin hostitelů

Možnost Popis

Adresa IP Slouží k zadání adresy IP, která má odpovídat tomuto kritériu pro umístění.
Jsou podporovány protokoly IPv4 i IPv6.

Rozsah adres IP Slouží k zadání počátečních a koncových adres IP rozsahu, které mají odpovídat tomuto kritériu pro
umístění.
Jsou podporovány protokoly IPv4 i IPv6.

Adresa podsítě Slouží k zadání podsítě a masky podsítě, která má odpovídat tomuto kritériu pro umístění.
Jsou podporovány protokoly IPv4 i IPv6.

Hostitelská skupina Stanovuje kritéria, která určují, které skupiny hostitelů míst mohou přepínat a umožňuje stanovení názvu
skupiny, který je ke kritériím připojený.

Adresa MAC Slouží k zadání adresy MAC, která má odpovídat tomuto kritériu pro umístění.

Upřesnit kritéria umístění

Přidání umístění do skupiny

Správa umístění
Je možné spravovat umístění a typy síťových připojení, které klientské počítače mohou používat pro připojení k interní
síti. Při správě těchto položek proveďte následující nastavení pro konkrétní umístění v dialogovém okně Správa
umístění.

Table 326: Správa umístění

Pole Popis

Umístění Obsahuje seznam umístění, která se pro skupinu přidala.
Povolit toto umístění Pokud tuto položku zaškrtnete, umístění bude ihned povoleno.

 757



 

Pole Popis

Nastavit toto umístění
jako výchozí v případě
konfliktu

Pokud tuto položku zaškrtnete, z tohoto umístění se stane výchozí umístění.

Přepnout na toto
umístění, když

Obsahuje seznam podmínek, které musí být splněny před tím, než klient může přepnout na jiné umístění.

Smyčka dotazu DNS Pokud je zaškrtnuta tato možnost a stanoví se počet sekund, dotazuje se serveru DNS ve stanovených
intervalech.

Smyčka požadavku ICMP Pokud je zaškrtnuta tato možnost a stanoví se počet sekund, kontroluje požadavky ICMP ping ve
stanovených intervalech.

Umístění bude
zkontrolováno každých

Časový interval, po jehož uplynutí bude umístění kontrolováno.

Povolit upozornění na
změnu umístění

Pokud tuto položku zaškrtnete, bude povoleno zasílání upozornění e-mailem, když dojde ke změně
umístění.

NOTE

Povolení sledování umístění pro klienta

Přidání umístění do skupiny

Vybrat možnosti restartování
Téma Nastavení restartováníposkytuje vysvětlení, která vám pomohou pochopit, jaké možnosti v určitých situacích zvolit.

NOTE

Tato nastavení platí pouze pro klientské počítače se systémem Windows. Klientské počítače se systémem Mac
vždy provádí tvrdý restart. Klientské počítače se systémem Linux se nerestartují příkazem k restartu ze serveru
pro správu.
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Table 327: Nastavení restartování

Nastavení Popis

Metoda restartování • Vynucený restart
Tuto možnost použijte, pokud je restart počítače důležitější než jeho dopad na uživatele. Uživatel
nemůže opozdit restart svého počítače. Tato možnost je vhodná pro řešení hrozby nebo silného
útoku.

• Zpožděný restart
Restart klienta můžete zpozdit o vybraný interval. Restart je často odložen, aby bylo vyhověno
potřebám uživatele. Odložení restartu počítače můžete uživateli povolit. Uživateli je dáno pět minut na
uložení neuložených dat.

• Bez restartu
Tuto možnost použijte, pokud neexistuje žádná bezprostřední hrozba nebo potřebujete klienta
restartovat v určitou dobu. Tato možnost je dobrou volbou když čekáte na restart počítače v rámci
běžné rutiny. V některých případech můžete být vyzváni, abyste klientský počítač restarovali a službu
tak spustili. V případě takového požadavku obdržíte oznámení.

• Vlastní restart
Tuto možnost použijte když potřebujete kombinaci nastavení, která ostatní způsoby restartu nenabízí.

Restartovat klientský
počítač

• Okamžitě
Tuto možnost použijte když musíte restartovat klientský počítač bez prodlevy. Mezi situace vyžadující
bezprostřední restart patří náprava malwaru, potřeba provedení plánované akce a aktivní ochrana
proti hrozbám s okamžitým účinkem. Použijte s Vynuceným restartem pro ty nejrychlejší restarty
počítačů.

• Dosud: nebo Tentokrát:
Tuto možnost použijte, jestliže může okamžitý restart ovlivnit práci nebo když můžete restart
bezpečně odložit. Nezapomeňte se seznámit s možnými následky, které vyplynou z odložení restartu
v případě výskytu aktivní hrozby.

• Generovat náhodný čas spuštění tak, aby měl hodnotu + nebo – 2 hodiny
Tuto možnost použijte, abyste předešli konfliktům s ostatními naplánovanými úkoly a mohli
řídit chování klienta při restartu. Generování náhodného času restartu umožní restartování
klientů v různých časech, a to v rozsahu od jedné do osmi hodin. Tato možnost je užitečná ve
virtualizovaném prostředí, kdy ulehčí přetížení hardwaru. K tomuto přetížení může dojít v případě, že
se všechna virtuální zařízení hostovaná na serveru restartují najednou.

Výzva • Bez výzvy
Tato možnost je běžně používána spolu s možností Tentokrát a umožňuje potlačit zobrazení výzvy k
restartu v době, kdy není uživatel v dosahu počítače.

• Zeptat se s odpočítáváním času
Tuto možnost je možné použít k zobrazení výzvy s informací o bezprostředně vyžadovaném restartu.
Tato možnost je zejména užitečná při použití s nastavením Okamžitě a Tentokrát.

• Zeptat se a povolit uživateli odložit restart až do
Tuto možnost použijte když musíte restartovat klientský počítač v rámci daného časového úseku. Tato
možnost nabízí uživateli šanci uložit data a ukončit programy a zajistí, že restartují počítač.

Zpráva o restartu Zpráva, která se zobrazí ve výzvě informuje uživatele, že se počítač chystá provést restart.
Další možnosti Tyto možnosti souvisejí s ostatními programy, které mohou být v době restartu spuštěny a řídí tak

chování klientského počítače.
Tyto možnosti platí jen pro klienty Windows. Klienti Mac vždy provádí tvrdý restart.
• Tvrdý restart

Tato možnost slouží k vynucení restartu klientského počítače bez ohledu na další aktivity, které v
rámci počítače probíhají. Ve většině případů, až na extrémní výjimky, není tato možnost používána.

• Pokud uživatel není přihlášen, restartovat okamžitě
Pokud není uživatel v době odeslání požadavku na restart přihlášen, umožňuje tato volba provést
okamžitý restart bez ohledu na další restarty v pořadí.
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Nastavení cloudu
Tato karta se zobrazí po registraci do Symantec Endpoint Protection Manager pomocí cloudu a použijete zásadu k
povolení režimu s malou šířkou pásma.

Table 328: Karta Nastavení cloudu

Hodnota Popis

Spustit v režimu malé
šířky pásma

Označuje, zda zásady malé šířky pásma cloudové konzole umožňují používat režim malé šířky pásma.
Vzhledem k tomu, že tyto zásady vytváří a řídí cloudová konzole, není možné toto políčko zaškrtnout ani
jeho zaškrtnutí zrušit z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
Pokud skupina používá režim malé šířky pásma, nezapomeňte povolit obsah typu Pokročilé strojové
učení.
Návrat ke starší verzi aktualizace zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection

Odesílání dat z klientů
Klienti automaticky odesílají společnosti Symantec anonymní informace o zjištěných hrozbách, síti a konfiguraci.
Společnost Symantec používá tyto informace k řešení problémů s novými a měnícími se hrozbami a vylepšuje funkce
zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection.

Pokud vaše firma využívá program vlastní analýzy dodávaný společností Symantec, můžete také odesílat údaje
o klientech. Společnost Symantec může tyto údaje využívat pro vývoj vlastních řešení pro konkrétní prostředí.

Pomocí protokolu aktivity klientů můžete zobrazit typy odeslaných informací z klientských počítačů a sledovat využití šířky
pásma. Prohlížení protokolů

Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě
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Table 329: Nastavení odeslání dat z klientů

Možnost Popis

Odesílání dat z klientů • Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených informací
o ochraně před hrozbami
Ve výchozím nastavení povoleno.
Povolí klientským počítačům odesílání anonymních informací společnosti Symantec.
Společnost Symantec doporučuje povolení této možnosti, díky čemuž bude následně možné vylepšit
zabezpečení. Může se stát, že bude třeba tuto funkci vypnout kvůli problémům s šířkou pásma sítě
nebo omezení dat odesílaných z klientských počítačů.

• Více možností
Můžete povolit nebo zakázat konkrétní typy odesílaných dat. například data hodnocení, data
o procesech, o síti a konfiguraci.

• Odesílat společnosti Symantec data s údaji o klientech za účelem vlastní analýzy
Ve výchozím nastavení zakázáno
Tuto možnost vyberte, pouze pokud vaše firma využívá program dodávaný společností Symantec a
získává doporučení přímo pro vaši síť zabezpečení.

Note: Po registraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudu se tato nastavení
automaticky zapnou. Cloudová konzole potřebuje tato data, aby mohl lépe analyzoval hrozby. Tato
nastavení můžete deaktivovat, ale společnost Symantec doporučuje nechat je zaškrtnuté.

Dotazy klientů Povolit vyhledávání Insight pro zjišťování hrozeb
Ve výchozím nastavení povoleno
Umožňuje aplikaci Symantec Endpoint Protection používat databázi hodnocení společnosti Symantec
a rozšířené definice virů a spywaru v cloudu a činit rozhodnutí v případě nalezené hrozby. Databáze
hodnocení se nazývá Symantec Insight. Dotazy odesílané do databáze se nazývají vyhledávání Insight
nebo vyhledávání v cloudu.
• Počínaje verzí 14 využívají funkce Auto-Protect, správcovské prověřování nebo prověřování na

požádání, Download Insight, SONAR a Power Eraser ke zjišťování hrozeb vyhledávání Insight.
• V případě starších klientů 12.1.x využívají vyhledávání Insight ke zjišťování hrozeb funkce Download

Insight, Vyhledávání Insight, SONAR a Power Eraser.
Společnost Symantec doporučuje vyhledávání Insight povolit. Zakázáním vyhledávání Insight zakážete
ochranu z cloudu. Standardní a vložený klient spustí místně pouze nejnovější definice. Pokud chcete
využívat rozšířenou sadu definic, je nutné použít vyhledávání Insight. Bez použití funkce vyhledávání
Insight provádí nástroj Power Eraser méně zjišťování a při zjišťování je větší pravděpodobnost falešných
poplachů. Vyhledávání Insight v cloudu jsou důležitá, aby byla zaručena úplná ochrana koncových bodů.
Pokud nechcete společnosti Symantec odesílání dotazů Symantec Insight povolit, můžete tuto volbu
zakázat. Vaše společnost může například požadovat vypnutí externí komunikace v síti, aby data
neopouštěla klientské počítače. V takovém případě instalujte klienta vnitřní sítě, čímž získáte úplnou sadu
definic.

Ochrana před změnami
Ochrana před změnami chrání procesy aplikací společnosti Symantec před jinými procesy, jako jsou červi, trojští koně a
viry. Ochrana před změnami může zablokovat nebo uložit do protokolu pokusy o změnu procesů Symantec nebo vnitřních
objektů softwaru, které synchronizují vlákna a procesy Symantec.

Pokud používáte pro účely zjišťování a ochrany před nežádoucím adwarem a spywarem libovolné programy od jiného
výrobce, tyto programy pravděpodobně také ovlivní prostředky řešení Symantec. Pokud je při spuštění takového
programu povoleno u ochrany před změnami protokolování, dojde k vytvoření velkého počtu položek protokolu. Pokud
chcete události z oblasti ochrany před změnami protokolovat, použijte pro orientaci v událostech funkci filtrování
protokolu.

Ochrana před změnami se používán pouze v klientech systému Windows. Klienty systému Mac nebo Linux nepodporuje.
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Table 330: Možnosti konfigurace ochrany před změnami

Možnost Popis

Chránit bezpečnostní software
Symantec před změnami nebo vypnutím

Ve výchozím nastavení je ochrana před změnami povolena.

Akce, které se provedou, pokud se
aplikace pokusí změnit nebo vypnout
bezpečnostní software Symantec.

• Pouze protokol
Tato akce protokoluje neoprávněnou činnost směrovanou proti procesům produktů
Symantec.

• Blokovat ne pouze protokol
Tato akce blokuje, ale neprotokoluje neoprávněnou činnost směrovanou proti
procesům produktů Symantec.

• Zablokovat a zaznamenat do protokolu
Tato akce blokuje a protokoluje neoprávněnou činnost směrovanou proti procesům
produktů Symantec.

Pokud chcete u zjišťování sledovat falešné poplachy, změňte nastavení na možnosti
Pouze protokol nebo Zablokovat a zaznamenat do protokolu. Ochrana před
změnami může vytvářet velký počet zpráv protokolu, takže může být vhodnější události
neprotokolovat.

Správci a ověření
Stránka správce: Správci
Na stránce Správce se zobrazují obecné informace o vybraném správci.

Table 331: Nastavení stránky Správce

Nastavení Možnosti a popisy

Jméno správce Uživatelské jméno správce, který je aktuálně přihlášený.
Celé jméno Celé jméno správce.
E-mail E-mailová adresa správce, na kterou jsou zasílána upozornění.
Povolený počet nesprávných
pokusů o přihlášení

Počet pokusů o přihlášení správce pomocí neplatného hesla, po jejichž vyčerpání aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager uzamkne účet.

Stav online Informuje o tom, zda je správce online nebo offline.
Čas vytvoření Datum a čas vytvoření účtu správce.
Stav zamknutí Stav účtu správce. Může být ve stavu Uzamknuto nebo Nezamčeno.
Čas zamknutí Datum a čas uzamčení účtu správce. Pokud účet správce není uzamčen, bude toto pole prázdné.
Adresa IP posledního přihlášení Adresa IP, ke které se vybraný správce naposledy přihlásil.
Čas posledního přihlášení Datum a čas posledního přihlášení správce.
Čas posledního odhlášení Datum a čas posledního odhlášení správce.
Neplatné pokusy o přihlášení Počet neúspěšných pokusů správce o přihlášení.
Povolený stav Stav vámi vytvořeného správce je Povoleno.
Metoda ověření Metoda, kterou správce používá k ověření na serveru.
Povolený počet pokusů o
změnu aktuálního hesla

Počet pokusů o změnu hesla v jiném účtu správce, při kterých zadáte nesprávné aktuální heslo.
Máte 3 pokusy. Po 3 pokusech vás aplikace Symantec Endpoint Protection Manager odhlásí
z konzole.
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Nastavení Možnosti a popisy

Počet neúspěšných pokusů
o změnu aktuálního hesla

Počet neúspěšných pokusů o zadání správného aktuálního hesla k účtu správce. Po zadání
správného aktuálního hesla se tento počet pokusů vynuluje.

Čas poslední změny hesla Datum a čas poslední změny hesla správce.
Heslo vyprší za Zbývající časové období, po jehož uplynutí musí správce změnit heslo.
Název společnosti Určeno jen pro správce systému. Zadáte název společnosti při konfiguraci serveru nebo úpravě

účtu správce.

Správa účtů správce

Změna hesla
Pomocí tohoto dialogového okna můžete změnit heslo správce.

U účtu správce je nutné použít silné heslo. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a jeho délka nesmí přesáhnout
16 znaků. Musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno [a–z], jedno velké písmeno [A–Z], jedno číslo [0–9] a jeden
zvláštní znak ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].

Pro účet správce použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako pro výchozí databázi Microsoft SQL Server Express. Účet
správce pro databázi systému Microsoft SQL Server má odlišné požadavky.

Při první konfiguraci serveru správy v nástroji Průvodce konfigurací serveru správy můžete zvolit výchozí nebo vlastní
instalaci. Pokud zvolíte výchozí instalaci, zadané heslo je stejné jako heslo šifrování. Pokud nyní změníte heslo správce,
šifrované heslo se nezmění.

Přejmenovat správce
Pomocí tohoto dialogového okna můžete změnit jméno vybraného správce.

Table 332: Dialog Přejmenovat správce

Možnost Popis

Nové jméno správce Přejmenování vybraného správce. Uživatelské jméno musí obsahovat 6 až 20 znaků. Následující znaky
nejsou povoleny: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >
Jméno nového správce se aktualizuje v seznamu Správci.

Vlastnosti správce: Obecné
Toto dialogové okno slouží k přidání nového účtu správce nebo úpravě existujícího účtu správce.

NOTE

Nastavení hesla správce, jehož platnost nikdy nevyprší, je odstraněno.

Table 333: Vlastnosti správce, karta Obecné

Možnost Popis

Uživatelské jméno Jméno, které správce používá pro přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Uživatelské
jméno musí obsahovat 6 až 20 znaků. Následující znaky nejsou povoleny: "/ \ [ ] : ; | = , + * ?
< >

Celé jméno Celé jméno nebo popis správce.
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Možnost Popis

E-mailová adresa E-mailová adresa správce. Pokud dojde k uzamčení účtu správce na serveru pro správu, správce obdrží
výstrahu na tuto e-mailovou adresu.
Server pro správu odesílá e-mailovou zprávu na tuto adresu v případě uzamčení účtu správce. Chcete-li
odesílat e-mail, označte možnost Zaslat správci e-mail s výstrahou, pokud je účet uzamčen.

Zamknout účet po
provedení zadaného
počtu neúspěšných
pokusů o přihlášení

Počet pokusů, kolikrát se správce může neúspěšně přihlásit k serveru pro správu před tím, než bude účet
správce uzamčen. Tuto funkci můžete použít k zablokování svévolných útoků, které používají náhodná
uživatelská jména a hesla pro přihlášení k serveru správy.
Když server pro správu uzamkne účet správce systému, správce nebude mít přístup k žádné doméně. Když
server pro správu uzamkne účet neomezeného nebo omezeného správce, správce nebude mít přístup k
dané doméně nebo skupině. Pro jednoho správce můžete vytvořit další neomezené nebo omezené účty pro
různé domény.
Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení

Zamknout účet na
zadaný počet minut

Časový interval, po který se správce nebude moci přihlásit k serveru pro správu.
Ve výchozím nastavení je tato možnost zaškrtnuta. Vyberte časový interval v rozsahu 1 až 60 minut. Ve
výchozím nastavení je použita hodnota 15 minut.
Interval blokování se s každým dalším zablokováním zdvojnásobí. Aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager obnoví původní interval zablokování po úspěšném přihlášení nebo 24 hodin po prvním
neúspěšném pokusu přihlášení.

Note: Pokud je správce od účtu odhlášen, musí po stanovenou dobu čekat, než se budou moci znovu
přihlásit. Během intervalu odhlášení nelze účet odemknout. Změna hesla uzamčený účet neodblokuje.

Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení
Zaslat správci e-mail
s výstrahou, pokud je
účet uzamčen

Nastavení odesílání e-mailu správci v případě uzamčení uživatelského účtu na serveru pro správu. Do
textového pole E-mailová adresa je třeba zadat platnou e-mailovou adresu.

Správa účtů správce

Vlastnosti správce: Přístupová práva
Tato karta slouží k určení typu účtu správce a přístupových práv. U malé společnosti může stačit jeden správce. U velké
společnosti s více umístěními a doménami systému budete pravděpodobně potřebovat více správců, z nichž někteří
budou mít více přístupových oprávnění než ostatní.

NOTE

Protože správci systému mají úplná práva přístupu ke všem doménám, musíte nastavit přístupová práva pouze
pro správce a omezené správce.

Table 334: Přístupová práva

Možnost Popis

Správce systému Má úplný přístup ke všem doménám Symantec Endpoint Protection Manager.

Note: Licence mohou spravovat pouze správci systému.

Správce Má přístupová práva k většině úloh v rámci jediné domény, včetně práv
• vytvářet a spravovat další účty ostatních správců domény a účty omezených správců.
• spravovat práva k heslům u omezených správců a ostatních správců domény, kteří mají stejná

nebo méně omezující přístupová práva k umístění.
• Spravovat databáze pro veškeré servery pro umístění, kliknutím na možnost Práva k

umístění.
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Možnost Popis

Omezený správce Má přístupová práva k podmnožině úloh v rámci jediné domény, včetně práva:
• Zobrazit zprávy: spustit a zobrazit zprávy pro konkrétní počítače.
• Spravovat skupiny: spravovat konkrétní skupiny. Můžete povolit správci zobrazení a správu

skupiny, pouze zobrazení skupiny nebo skrytí skupiny ze zobrazení.
• Spouštění příkazů vzdáleně: Umožňuje správci spouštět z konzole určité příkazy na

klientských počítačích. Pro nastavení této možnosti je nutné, abyste povolili možnost
Spravovat skupiny. Spouštět příkazy pro skupiny jen pro čtení umožňuje omezenému
správci spouštět příkazy pro skupiny, které omezený správce nemůže upravovat.

• Oprávnění v umístění
Spravovat databáze a všechny servery pro správu pro umístění.

• Spravovat instalační balíčky
Spravovat nebo zobrazovat instalační balíčky klienta.

• spravování zásad
Přidat a upravovat jak sdílené, tak nesdílené zásady.

• Nepovolovat úpravy sdílených zásad
Přidat a upravovat pouze nesdílené zásady.

Výchozí nastavení, omezení správci mají plná oprávnění ke všem skupinám.

Správce: Ověřování
Tyto možnosti umožňují určit typ ověřování požadovaný pro účet správce. Můžete zadat jeden ze tří typů ověřovacích
serverů.
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Table 335: Možnosti ověřování

Možnost Popis

Ověřování aplikace
Symantec Endpoint
Protection Manager

Umožňuje ověření účtu správce pomocí autentizačního mechanismu Symantec. Vytvoříte uživatelské
jméno a heslo, která budou uložena v databázi Symantec Endpoint Protection Manager. Když správce
zadá uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, dojde
k porovnání s databází Symantec Endpoint Protection Manager.

Note: U účtu správce je nutné použít silné heslo. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a jeho délka
nesmí přesáhnout 16 znaků. Musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno [a-z], jedno velké písmeno
[A-Z], jedno číslo [0-9] a jeden zvláštní znak, jako například ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @ (verze 14.2 a
novější).

• Platnost hesla nikdy nevyprší
Umožňuje správcům domény použít heslo, kterému nevyprší platnost. Chcete-li zobrazit nebo skrýt
tuto možnost, můžete ji nakonfigurovat na kartě Hesla v dialogovém okně Vlastnosti domény.
Povolování přihlašovacích hesel produktu Symantec Endpoint Protection Manager, kterým nikdy
nevyprší platnost

• Heslo vyprší za x dní
Změní heslo správce. Společnost Symantec doporučuje tuto možnost používat, aby bylo zvýšeno
zabezpečení proti útokům.

• Nastavit heslo nebo Změnit heslo
Umožňuje nastavit nové heslo správce účtu, které je třeba zadat v momentě, kdy se správce
přihlásí k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Pokud heslo správce změníte, je třeba
nejprve zadat vlastní heslo.

Note: Změna hesla uzamčený účet neodblokuje.

Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení
• Povolit dvoufaktorové ověřování pomocí aplikace Symantec VIP

Dvoufaktorové ověřování přidává další úroveň zabezpečení při postupu přihlašování. Pokud je
vyžadováno, správci musí při přihlášení kromě hesla také zadat jedinečný jednorázový ověřovací
kód. Pokud vyžadujete, aby správce tuto možnost použil, zapněte ji. Když se správce příště přihlásí,
zobrazí se mu výzva k nastavení dvoufaktorového ověřování.
Tato možnost je k dispozici pro všechny typy správců aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

Note: Dvoufaktorové ověřování pomocí aplikace Symantec VIP není podporováno v prostředích
s aktivním režimem FIPS nebo přes protokol IPv6.

Konfigurace dvoufaktorového ověřování pomocí aplikace Symantec VIP

Ověření RSA SecurID Chcete-li komunikovat s klientem SecurID, ověřte účet pomocí serveru RSA SecurID v samostatném
počítači.
Používání ověření RSA SecurID s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager
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Možnost Popis

Ověření adresáře Ověření účtu pomocí adresářového serveru (serveru LDAP nebo služby Active Directory) a použití
názvu účtu.
Adresářový server můžete zapojit následujícími způsoby:
• Možnost Adresářové servery.
• Dialogové okno Upravit vlastnosti serveru na straně Správce > Servery.

Připojení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager k adresářovému serveru
Po přidání adresářového serveru vyberte z rozevíracího seznamu Adresářový server název
adresářového serveru a jeho konfiguraci.
Název účtu
Název účtu správce na adresářovém serveru. Ve většině případů umožní ověření zadání samotného
názvu účtu. Pokud se ověření nezdaří, zadejte hlavní uživatelské jméno, kde uživatelské_jméno je
název účtu adresářového serveru a název_domény je aktivní adresář nebo název domény LDAP:
uživatelské_jméno@název_domény
Zkontrolovat účet
Zkontroluje, zda název účtu správce existuje na připojeném serveru Active Directory nebo LDAP.
Symantec Endpoint Protection Manager vyhledá účet na adresářovém serveru.

Note: Aby nemohlo dojít k situaci, kdy budou správci z důvodu změny hesla na adresářovém serveru
uzamknuti, vytvořte na adresářovém serveru záznam pro anonymní přístup.

Kontrola ověření adresářového serveru
Ověření na základě čipové
karty

Ověřuje správce, kteří jsou civilní nebo vojenský personál v amerických federálních úřadech a kteří se
musí přihlásit pomocí karty PIV nebo CAC.
Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na ověřování správců, kteří se přihlašují
pomocí čipových karet

Práva skupin
V tomto dialogovém okně můžete určit práva omezeného správce pro jednotlivé skupiny. Rozbalením skupiny Moje
společnost zobrazíte další skupiny.

Nejprve vyberte přístupová práva pro nadřazenou skupinu a potom vyberte přístupová práva pro každou podřízenou
skupinu.

Pro omezené správce můžete určit následující úrovně přístupu:

• Úplný přístup
Povolí správci zobrazit a spravovat klientské počítače ve skupině.

• Žádný přístup
Zabrání správci v zobrazení klientských počítačů ve skupině.

• Jen ke čtení
Povolí správci zobrazit klientské počítače ve skupině, ale ne spravovat je.

Práva k hlášením
V tomto dialogovém okně můžete nastavit, pro které počítače může omezený správce vytvářet hlášení. Můžete například
chtít, aby správce spouštěl zprávy o všech zaměstnancích v prodejní skupině.

Můžete přidat počítače podle názvu hostitele nebo adresy IP. Jednotlivé záznamy oddělujte čárkou.

Práva k příkazům
Z konzoly můžete na klientském počítači vzdáleně spouštět příkazy. Tyto příkazy obcházejí odpovídající příkazy, které na
klientských počítačích spouštějí uživatelé.
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Pokud například uživatel povolí na klientském počítači ochranu před síťovými hrozbami, můžete tento příkaz obejít
použitím příkazu Zakázat ochranu před síťovými hrozbami.

Každého z omezených správců můžete nakonfigurovat tak, aby spravoval různé příkazy. Když se omezený správce
přihlásí k serveru, zobrazí se mu pouze ty příkazy, k jejichž zobrazení má povolení. Můžete například nakonfigurovat
správce OmezenýSprávce1 ke spouštění příkazů Prověřit a Povolit funkci Auto-Protect. Správce OmezenýSprávce2
pak můžete nakonfigurovat ke spouštění příkazů Povolit ochranu před síťovými hrozbami a Zakázat ochranu před
síťovými hrozbami.

Další informace o těchto příkazech viz:

Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

Práva k zásadám
Můžete vytvořit jednotlivé omezené účty správců pro správu jednotlivých typů zásad v klientech. Když se omezený
správce přihlásí k serveru Symantec Endpoint Protection Manager, zobrazí se mu pouze ty zásady a k zásadám se
vztahující nastavení, k jejichž zobrazení má povolení.

Můžete například povolit účet OmezenýSprávce1 jen pro správu zásad brány firewall a účet OmezenýSprávce2 jen pro
správu zásad LiveUpdate. Na stránce Zásady se pro účet OmezenýSprávce2 nezobrazí možnost Zásady brány firewall
a Sledování síťových aplikací v části Zásady a nastavení nezávislá na umístění. Na stránce Zásady se pro účet
OmezenýSprávce1 nezobrazí možnost Zásady služby LiveUpdate.

Podle výchozího nastavení mohou omezení správci spravovat všechny typy zásad.

Oprávnění v umístění
Umístění zahrnuje jeden nebo více serverů pro správu a jednu databázi. Správcům můžete podle potřeby zakázat přístup
k umístění.

Správci, kteří mají úplné oprávnění ke správě umístění, mohou upravovat práva k umístění ostatních správců a
omezených správců. Správci, kteří nemají oprávnění spravovat umístění pomocí Oprávnění v umístění, nemohou upravit
práva k umístění ostatních správců a omezených správců.

Správci nemohou upravovat svá vlastní práva k umístění. To musí provést správce systému.

Table 336: Možnosti práva přístupu k umístění pro správce

Možnost Popis

Vyberte lokaci Ze seznamu můžete vybrat umístění, u kterého chcete povolit nebo zamítnout přístup.
Nemáte oprávnění
ke správě tohoto
umístění

Umožňuje tomuto správci zamítnout přístup ke správě tohoto umístění.

Úplné oprávnění
ke správě tohoto
umístění

Umožňuje tomuto správci přidělit plná práva ke správě tohoto umístění.

Vlastní ověření
pro správu tohoto
umístění (pro
omezené správce)

Umožňuje nastavit samostatná práva k přístupu do databáze a serverům v tomto umístění.
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Domény
Stránka správce: Domény
V tomto podokně můžete zobrazit podrobné informace o vybrané doméně.

Podokno Domény obsahuje seznam vybraných polí vlastností domény a jejich definice.

Table 337: Podokno Domény

Název řádku Popis

Název domény Název vybrané domény.
Společnost Název společnosti.
Seznam
kontaktů

Volitelné pole, které obsahuje jména správců domény.

Čas vytvoření Datum a časové razítko, kdy byla vybraná doména vytvořena.
Povolený stav Stav domény může být Povolený nabo Zakázaný.
Počet správců Celkový počet správců v doméně.
ID domény Jedinečný identifikátor vybrané domény.

Přidat doménu
Toto dialogové okno slouží k přidání nové domény. Vytvořením domény můžete spravovat část klientských počítačů v
organizaci. Například můžete chtít organizovat uživatele podle divize. Data v jednotlivých doménách jsou zcela oddělená,
proto správci určité domény nemají možnost prohlížet data v ostatních doménách. U malých podniků použijte pouze
výchozí doménu.

Table 338: Možnosti domény

Možnost Popis

Název domény Název domény. Název domény je omezen 256 znaky a nemůže být prázdný. Jsou povoleny všechny znaky.
Název
společnosti

Název společnosti.

Seznam
kontaktů

Pole s popisem. Podle potřeby můžete zadat seznam kontaktů v doméně, například jméno osoby, která toto
umístění spravuje.

Smazat
klienty, kteří
se nepřipojili v
určené době

Zkontrolujte, zda dojde ke smazání klientů, kteří se k této doméně nepřipojí za určený počet dnů. Výchozí hodnota
je 30 dnů.
Přes čas, databáze Symantec Endpoint Protection Manager může nahromadit záznamy o zastaralých klientech.
Zastaralí klienti jsou klienti, kteří se v prostředí již neobjevují. Klienty lze označit jako zastaralé, je-li operační systém
aktualizován nebo dojde-li ke změně ID počítače. Zastaralí klienti mohou být v neprospěch produktové licence,
proto je důležitá rychlá eliminace zastaralých klientů. Pokud hlášení licence ukazují, že je pod licencí více lokací,
než kolik jich je zavedeno, měli byste z databáze odstranit zastaralé klienty. Interval eliminace můžete zkrátit k
dosažení rychlejší eliminace a potom interval restartovat tak, aby po dokončení cyklu eliminace vyhovoval vašim
dlouhodobým potřebám.
Smazat dočasné klienty VDI, kteří se nepřipojili v určené době
U netrvalých Virtuálních infrastruktur pro plochu (VDI) můžete nastavit samostatné časové období pro netrvalé
klienty, kteří se nepřipojili. Toto nastavení může být stejné, ale ne vyšší než časové období pro všechny klienty.
Výchozí nastavení je 7 dní. Použijte období, které je dostatečně krátké, aby ve vaší virtuální infrastruktuře dávalo
smysl. Symantec nedoporučuje, abyste použili dlouhé období.
Není-li toto nastavení povoleno, pak jsou dočasní klienti VDI vymazáni po stejném období jako všichni ostatní klienti.
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Možnost Popis

Rozšířené Umožňuje nastavit ID domény, což je jednoznačné číslo, které server správy používá k identifikaci domény.
Obvykle byste toto pole měli ponechat prázdné. Server pro správu přiřadí náhodné ID při vytvoření nové domény.
Můžete použít ID domény pro zotavení po havárii. Pokud dojde k selhání všech serverů pro správu v organizaci, je
třeba obnovit server pro správu s použitím stejného ID jako u starého serveru. Staré ID domény můžete zjistit ze
souboru sylink.xml u libovolného klienta.

Upravit vlastnosti domény: Obecné
Tuto kartu použijte na změnu volitelných informací o doméně.

Table 339: Dialogové okno Upravit vlastnosti domény

Možnost Popis

Název domény Název aktuální domény. Toto pole nelze měnit.
Název
společnosti

Název společnosti. Je možné upravit stávající název společnosti nebo, je-li pole prázdné, zadat nový název. Toto
pole je volitelné a slouží pouze k informačním účelům.

Seznam
kontaktů

Pole s popisem. Podle potřeby můžete zadat seznam kontaktů v doméně, například jméno osoby, která toto
umístění spravuje.

Smazat
klienty, kteří
se nepřipojili v
určené době

Zkontrolujte, zda dojde ke smazání klientů, kteří se k této doméně nepřipojí za určený počet dnů.
Přes čas, databáze Symantec Endpoint Protection Manager může nahromadit záznamy o zastaralých klientech.
Zastaralí klienti jsou klienti, kteří se v prostředí již neobjevují. Klienty lze označit jako zastaralé, je-li operační systém
aktualizován nebo dojde-li ke změně ID počítače. Zastaralí klienti mohou být v neprospěch produktové licence,
proto je důležitá rychlá eliminace zastaralých klientů. Pokud hlášení licence ukazují, že je pod licencí více lokací,
než kolik jich je zavedeno, měli byste z databáze odstranit zastaralé klienty. Interval eliminace můžete zkrátit k
dosažení rychlejší eliminace a potom interval restartovat tak, aby po dokončení cyklu eliminace vyhovoval vašim
dlouhodobým potřebám.
Smazat dočasné klienty VDI, kteří se nepřipojili v určené době
U netrvalých Virtuálních infrastruktur pro plochu (VDI) můžete nastavit samostatné časové období pro netrvalé
klienty, kteří se nepřipojili. Toto nastavení může být stejné, ale ne vyšší než časové období pro všechny klienty.
Výchozí hodnota je 7 dnů. Použijte období, které je dostatečně krátké, aby ve vaší virtuální infrastruktuře dávalo
smysl. Symantec nedoporučuje, abyste použili dlouhé období.
Není-li toto nastavení aktivováno, mají netrvalí klienti VDI stejný čas jako všichni ostatní klienti.

Upravit vlastnosti domény: Přihlašovací oznámení
Tuto kartu použijte k vytvoření a zobrazení přizpůsobitelné zprávy, kterou by měli mít k přečtení všichni správci před
tím, než se budou moci přihlásit ke konzole aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Můžete zobrazit jakoukoli
zprávu. Nejobvyklejším účelem je zobrazit právní upozornění pro správce, že se chystají přihlásit do firemního počítače.

Zpráva se zobrazí v konzole poté, co správce zadá uživatelské jméno a heslo a klepne na tlačítko Přihlásit se. Po tom,
co si správce přečte zprávu, může ji vzít na vědomí klepnutím na tlačítko OK, což jej zároveň přihlásí. Pokud správce
klikne na tlačítko Zrušit, proces přihlášení se přeruší a správce bude přenesen zpět do přihlašovacího okna. Zpráva se
zobrazí také tehdy, když správce spustí funkce hlášení ze samostatně stojícího internetového prohlížeče, který je připojen
k serveru pro správu.
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Table 340: Možnosti přihlašovacího banneru

Možnost Popis

Zobrazit správcům právní
oznámení při jejich přihlášení
do aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager

Povolí zprávu.

Titulek banneru Nabízí volitelný titulek pro zvýraznění zprávy. Například můžete vytvořit krátký titulek jako
UPOZORNĚNÍ - PROPRIETÁRNÍ SYSTÉM. Je vhodné titulek napsat velkými písmeny. Titulek
nesmí obsahovat více než 256 znaků.

Text banneru Uvádí obsah zprávy. Do textového pole můžete zkopírovat a vložit právní upozornění. Zpráva
nesmí obsahovat více než 2048 znaků.

Vlastnosti domény: Hesla

Table 341: Hesla

Možnost Popis

Povolit uživatelům ukládání
přihlašovacích údajů při
přihlašování

Na přihlašovací obrazovce aplikace Symantec Endpoint Protection Manager lze zobrazit
zaškrtávací políčka Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo. Pokud
tuto funkci povolíte, uživatelské jméno správce a popřípadě také heslo budou na přihlašovací
obrazovce předem vyplněny.

Povolit správcům hesla s
nekonečnou platností

Zaškrtnutím tohoto políčka můžete správcům v doméně nastavit hesla tak, aby jejich platnost
nikdy nevypršela. Po zaškrtnutí tohoto políčka se možnost povolit heslo s nekonečnou platností
zobrazí v podokně Správce > Správci > uživatelské jméno > Upravit správce > Ověření, kde
uživatelské_jméno představuje uživatelské jméno správce. V tomto podokně je pak třeba kliknout
na volbu Heslo nikdy nevyprší a tím tomuto správci povolit heslo, jehož platnost nikdy nevyprší.
Povolování přihlašovacích hesel produktu Symantec Endpoint Protection Manager, kterým nikdy
nevyprší platnost

Servery a databáze
Servery
V tomto podokně můžete zobrazit a spravovat umístění, servery a databáze.

Server pro správu
Podokno Správa serveru poskytuje obecné informace o serveru pro správu.

Table 342: Podokno Server pro správu

Možnost Popis

Název serveru Název serveru Symantec Endpoint Protection Manager.
Verze Číslo popisující verzi softwaru Symantec Endpoint Protection.
Operační systém Operační systém, na němž je produkt Symantec Endpoint Protection Manager nainstalován.
Adresa Adresa IP serveru, na němž je produkt Symantec Endpoint Protection Manager nainstalován.
Čas spuštění Datum a čas spuštění serveru.
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Možnost Popis

Čas vytvoření Datum a čas vytvoření serveru.
Stav Aktuální stav serveru.

Odepření/povolení přístupu ke konzoli
Chování dialogu Odepření/povolení přístupu ke konzole se změní. Tyto změny vychází z možností, které jste zaškrtli již
dříve v dialogovém okně Vlastnosti serveru.

Pokud jste klepli na možnost:

• Udělený přístup v dialogovém okně Vlastnosti serveru a poté na položku Přidat nebo Upravit, zobrazí se dialog
Odepření přístupu ke konzole.

• Odepřený přístup v dialogovém okně Vlastnosti serveru a poté na položku Přidat nebo Upravit, zobrazí se dialog
Povolení přístupu ke konzole.

NOTE

Místní adresy serveru, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, jsou vždy
povoleny, a pokud jsou přidány do seznamu za účelem zakázání přístupu, jsou ignorovány. Místní adresy
zahrnují 127.0.0.1 nebo adresu IP serveru, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

Table 343: Odepření nebo povolení přístupu ke konzole

Možnost Popis

Jeden počítač Pokud jste klepli na možnost:
• Udělený přístup, bude přístup k určitému serveru pro správu ze vzdálené konzoly serveru pro správu

automaticky odepřen.
• Odepřený přístup, bude přístup k určitému serveru pro správu ze vzdálené konzoly serveru pro správu

automaticky povolen.

Skupina počítačů Pokud jste klepli na možnost:
• Udělený přístup, bude přístup k určitému serveru pro správu ze vzdálené konzoly serveru pro správu

automaticky odepřen.
• Odepřený přístup, bude přístup k určitému serveru pro správu ze vzdálené konzoly serveru pro správu

automaticky povolen.

Adresa IP Umožňuje zadat adresu IP jediného počítače nebo síťovou adresu IP, která je přiřazena určité podsíti.
Pokud vytvoříte výjimky pro počítače s přiřazenou adresou IPv4 i IPv6, je třeba pro každou z nich přidat
samostatné výjimky.

Maska podsítě Umožňuje zadat masku podsítě, která je přiřazena síťové adrese požadované skupiny počítačů.

Test konfigurace
Chcete-li otestovat klienta RSA Authentication Agent, zadejte uživatelské jméno a heslo.

Úpravy adres IP
Každou adresu IP, která se objeví v dialogovém okně, je možné upravit. Adresy IP, které se v tomto dialogu zobrazí, jsou
součástí seznamu výjimek, který je definován na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti serveru.
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Vlastnosti serveru: Obecné
Tento panel slouží k nastavení přístupu k serveru pro správu pro vzdálené konzoly a servery.

Můžete spravovat výjimky založené na adrese IP jednoho počítače nebo masky podsítě skupiny počítačů. Pokud vytvoříte
výjimky pro počítače s přiřazenou adresou IPv4 i IPv6, je třeba pro každou z nich přidat samostatné výjimky.

NOTE

Místní adresy serveru, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, jsou vždy
povoleny, a pokud jsou přidány do seznamu za účelem zakázání přístupu, jsou ignorovány. Místní adresy
zahrnují 127.0.0.1 nebo adresu IP serveru, na kterém je spuštěna aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.

Table 344: Vlastnosti serveru

Možnost Popis

Popis Umožňuje zadat další informace o serveru pro správu.
Oprávnění ke komunikaci
se serverem

Umožňuje určit, které vzdálené konzoly a servery mají přístup k serveru pro správu.
Zde je možné nakonfigurovat následující možnosti:
• Udělený přístup

Umožní všem počítačům komunikaci se serverem pro správu.
• Odepřený přístup

Zabrání všem počítačům komunikovat se serverem pro správu.
• Kromě položek uvedených v následujícím seznamu

Určuje výjimky počítačům, kterým byl hromadně udělen nebo odepřen přístup. Výjimku definujete
pomocí adresy IP jednoho počítače nebo masky podsítě skupiny počítačů. Pokud vytvoříte výjimky
pro počítače s přiřazenou adresou IPv4 i IPv6, je třeba pro každou z nich přidat samostatné výjimky.
Seznam výjimek automaticky odepře přístup, pokud jste udělili přístup všem konzolám a serverům.
Seznam výjimek automaticky udělí přístup, pokud jste zamítli přístup všem konzolám a serverům.

Vlastnosti serveru: Poštovní server
Možnosti na této kartě konfigurují poštovní server tak, aby v případě, že dojde k události zabezpečení, bylo možné odeslat
upozornění e-mailem správcům.

Table 345: Možnosti poštovního serveru

Možnost Popis

Adresa serveru Adresa IP, název hostitele nebo název domény poštovního serveru
Port Číslo portu používané pro e-mail na poštovním serveru, který odesílá oznámení.
E-mailová adresa odesílatele E-mailová adresa, ze které jsou oznámení odesílána.

Pokud toto pole ponecháte prázdné, adresa bude SEPM_Server@doména, kde doména je
doména, do které patří e-mailová adresa výchozího správce.

Uživatelské jméno Uživatelské jméno, které slouží k ověření na poštovním serveru v případě, že server ověření
vyžaduje.

Heslo Heslo, které slouží k ověření na poštovním serveru spolu s Uživatelským jménem v případě, že
server ověření vyžaduje.

 773



 

Možnost Popis

Vyžadovat, aby zadaný e-
mailový server používal
zabezpečené připojení

Toto políčko zaškrtněte, pokud poštovní server požaduje zabezpečené připojení. K šifrování
připojení k poštovnímu serveru přes protokol HTTPS se používá metoda TLS nebo SSL. Je
rovněž potřeba nakonfigurovat poštovní server tak, aby umožňoval komunikaci prostřednictvím
protokolu TLS neb SSL.

Odeslat testovací e-mail Okamžitě otestuje poštovní server a e-mailovou adresu.

Vlastnosti serveru: Adresářové servery
Pokud síť obsahuje adresářové servery, je možné synchronizovat datové záznamy o klientech mezi adresářovými servery
a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Do konfigurace lze zahrnout replikační adresářové servery. Můžete
také nastavit vlastní plán synchronizace.

NOTE

Synchronizace je k dispozici pouze u serverů Active Directory. Aplikace Symantec Endpoint Protection
nepodporuje synchronizaci se servery LDAP.

Table 346: Nastavení Adresářové servery

Možnost Popis

Název Zobrazí názvy adresářových serverů a replikačních adresářových serverů, pro které chcete nastavit
synchronizaci.

Note: Pokud název adresářového serveru obsahuje určité zvláštní znaky, je třeba pro ně použít znaky
escape.

Note: Import organizačních jednotek z adresářového serveru

Typ Zobrazí typ protokolu, který byl nastaven mezi adresářovým serverem a serverem pro správu.
Vlastnosti Zobrazí vlastnosti adresářového serveru.
Synchronizace
s adresářovými servery

Umožňuje synchronizovat datové záznamy mezi adresářovými servery a serverem pro správu.
Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena vždy při přidání adresářového serveru.

Automatické plánování
(proběhne každých 24 hodin)

Synchronizuje záznamy mezi adresářovým serverem a serverem pro správu automaticky každých 24
hodin.
Výchozí nastavení pro synchronizaci je každých čtyřiadvacet (24) hodin.

Synchronizovat každých:
hodin

Nastaví přizpůsobený plán synchronizace podle toho, jak často chcete synchronizovat datové záznamy
mezi adresářovým serverem a serverem pro správu. Interval můžete upravit také úpravou souboru
tomcat\etc\conf.properties.

Vlastnosti serveru: Server proxy
Pokud síť obsahuje servery proxy pro protokoly HTTP nebo HTTPS, je nutné navázat spojení mezi serverem proxy a
aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Server proxy HTTP/HTTPS se automaticky připojuje k službě odběrů
společnosti Symantec.

Pro připojení k službě odběrů společnosti Symantec je možné použít také server proxy FTP.
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Table 347: Nastavení komunikace mezi serverem proxy a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager

Možnost Popis

Nastavení serveru
proxy pro protokoly
HTTP a HTTPS nebo
FTP

Použití serveru proxy
Zadejte, zda používáte server proxy, výběrem jedné z následujících možností:
• Použít nastavení HTTP podle mých nastavení možností Internetu (pouze LiveUpdate)

Použijte tuto výchozí možnost, aby server LiveUpdate mohl používat server proxy systému Windows pro
připojení k internetu. Nastavení serveru proxy není nutné konfigurovat. Pokud použijete tuto možnost,
aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nebude používat server proxy. Místo toho musí aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager získat následující informace přímo a nikoli prostřednictvím
serveru proxy:

• Nejnovější verze definice je k dispozici na serveru LiveUpdate.
• Nejnovější kategorizace rizika hrozeb od společnosti Symantec.

Poznámka: Interní server LiveUpdate nemůže používat protokoly HTTP, když se používá server proxy.
Pokud je zde server proxy, pak je nutné nakonfigurovat protokol HTTP pro interní server LiveUpdate.

• Nepoužívat server proxy
Toto nastavení je výchozím nastavením. Všechna ostatní nastavení nelze použít a jsou zakázána.

• Použít vlastní nastavení serveru proxy
Při použití vlastních nastavení serveru proxy je možné vyžadovat ověřování.

Když je vybrána hodnota Použít vlastní nastavení serveru proxy, je nutné zadat následující
informace:
• Adresa serveru

Platná adresa IP nebo název hostitele obsahující maximálně 256 znaků pro server proxy HTTP/HTTPS.
• Port

Číslo portu (0–65535) serveru proxy HTTP/HTTPS nebo FTP.
• Pro připojení pomocí serveru proxy je nutné ověření

Při pokusu serveru pro správu o připojení bude vyžadováno ověření.
• Uživatelské jméno

Uživatelské jméno, které je potřeba k připojení k serveru proxy HTTP/HTTPS nebo FTP.
• Heslo

Heslo, které je potřeba k připojení k serveru proxy HTTP/HTTPS.
• Ověření NT LAN Manager

Povolí nebo zakáže ověření NT LAN Manager (NTLM). Pokud budete používat ověřování NT LAN
Manager, používejte pro uživatelské jméno formát uživatel@doména nebo doména\uživatel.

Pokud tuto možnost nepoužijete, může dojít k selhání serveru LiveUpdate.

Vlastnosti serveru: Aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru
Můžete automaticky aktualizovat stávající seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru a seznamy aplikací
používané v seznamech povolených nebo zakázaných položek uzamčení systému. Automatická aktualizace aktualizuje
stávající seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru nebo seznamy aplikací. Neumožňuje však nahrávat nové
seznamy do konzole Symantec Endpoint Protection Manager. Nastavení automatické aktualizace zadejte na kartě
Aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru.

NOTE

Tato nastavení neaktualizují žádný seznam neopakovatelných identifikátorů souboru vytvořený pomocí příkazu
Shromáždit neopakovatelné identifikátory souboru. Seznamy neopakovatelných identifikátorů, které vytvoříte
pomocí příkazu, se automaticky aktualizují, když příkaz znovu spustíte na stejném počítači.
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Table 348: Nastavení aktualizace neopakovatelného identifikátoru souboru

Možnost Popis

Automatická aktualizace
seznamů povolených a
zakázaných položek

Automaticky aktualizuje stávající seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru a seznamy
aplikací pro skupiny, u nichž je aktivováno uzamčení systému.
Tento příkaz se ve verzi 14.3 RU1 změnil z Automaticky aktualizovat seznam povolených nebo
zakázaných položek.

Adresa URL pro index Určuje umístění souboru index.ini.
Vytvoření souboru index.ini pro potřeby automatických aktualizací seznamu povolených
a zakázaných položek ve funkci uzamčení systému

Heslo pro index: Pokud používáte server UNC nebo FTP, musíte zadat heslo pro indexový soubor.
Adresa URL pro obsah Umístění souboru ZIP, který obsahuje obsah seznamu povolených nebo zakázaných položek.
Uživatelské jméno pro obsah Pokud používáte server UNC nebo FTP, musíte zadat uživatelské jméno pro soubor ve formátu zip.
Heslo pro obsah Pokud používáte server UNC nebo FTP, musíte zadat heslo pro soubor ve formátu zip.
Automatické plánování Nastaví použití výchozího plánu při aktualizaci.
Aktualizovat každých Stanoví vlastní plán pro aktualizace.

Přidat adresářový server: Obecné
Dříve, než budete moci importovat uživatele z libovolného adresářového serveru, je třeba založit komunikační protokoly
mezi adresářovým serverem a aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.

U serverů služby Active Directory nelze informace o uživatelích filtrovat. U serverů LDAP lze filtrovat informace o
uživatelích před importem dat. Proto pokud potřebujete filtrovat data, může být vhodné přidat server Active Directory
kompatibilní s technologií LDAP jako server LDAP.

Před zprovozněním spojení mezi adresářovým serverem a serverem pro správu je třeba určit názvy složek a další
související informace.

Můžete určit, zda bude komunikace mezi adresářovým a replikačním serverem a serverem pro správu šifrovaná.

Table 349: Karta Obecná nastavení

Možnost Popis

Název Umožňuje zadat název adresářového serveru, který chcete přidat.
Typ serveru Umožňuje vybrat typ adresářového serveru, který chcete přidat. Můžete vybrat možnost Active Directory nebo

LDAP.
Adresa IP nebo
název serveru

Umožňuje zadat adresu IP, název hostitele nebo domény adresářového serveru, který chcete přidat.

Port LDAP Umožňuje zadat číslo portu a adresářový server, který chcete přidat.
Výchozí číslo portu je 389.

Hodnota BaseDN
protokolu LDAP

Umožňuje zadat hodnotu BaseDN serveru LDAP, který chcete přidat. Tyto hodnoty nelze změnit, pokud přidáte
server Active Directory.

Uživatelské
jméno

Umožňuje zadat jméno uživatele ověřeného účtu adresářového serveru.

Heslo Umožňuje zadat heslo účtu adresářového serveru.
Použít bezpečné
připojení

Umožňuje nastavit, že server pro správu a adresářový server budou komunikovat s použitím protokolu SSL
(Secure Sockets Layer). Pokud tato možnost není zaškrtnuta, použije se nešifrované připojení.
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Přidat adresářový server: Replikační servery
Tato karta slouží k přidání adresářových serverů, které mají být použity pro replikaci. Doporučujeme přidat server pro
správu, který se použije, když selže připojení k prvnímu serveru Active Directory nebo LDAP. Server pro správu se poté
připojí k adresám přidaným na kartě Replikační servery. Po přidání replikačního serveru zadejte jeho adresu IP nebo
hostitelský název.

Databázový server
Server pro správu používá buď výchozí databázi Microsoft SQL Server Express, nebo databázi Microsoft SQL Server.

Table 350: Podokno Databázový server

Položka Popis

Název Uvádí název počítače, ve kterém je databáze nainstalována. Název databáze SQL Server Express je
stejný jako název počítače, nebo ve výchozím nastavení SQLEXPRESSSYMC , a je přiřazen automaticky,
pokud jste během instalace vybrali výchozí databázi.
Poznámka: Ve verzi 14.3 MP1 a starších se výchozí vestavěná databáze nazývala localhost .

Popis Zobrazí popis databáze.
Adresa databáze Uvádí adresu IP nebo název hostitele databáze.
Typ Uvádí typ adaptéru počítače, na kterém je databáze instalována.
Verze Uvádí verzi instalované databáze.
Databáze Uvádí název databáze.

Výchozí název je sem5.
Uživatel databáze Uvádí jméno uživatele databáze.

Výchozí jméno uživatele databáze je DBA.
Čas vytvoření Uvádí datum a čas vytvoření databáze.

Vlastnosti databáze: Obecné
Pomocí tohoto dialogového okna můžete nastavit obecné vlastnosti databáze a snížit množství místa, které databáze
využívá.

Table 351: Možnosti databáze

Možnost Popis

Název Slouží k zadání popisného názvu nebo jiného vhodného identifikátoru databáze.
Popis Umožňuje zadat podrobnější popis databáze nebo připojit další poznámky.
Zkrátit protokoly transakcí
databáze

Umožňuje naplánovat pravidelné zkracování protokolů transakcí databáze. Tato nastavení se
používají k tomu, aby se udržela přijatelná velikost protokolů. Výchozí plán je nastaven na každé
čtyři hodiny.

Přestavět indexy Umožní naplánovat dobu, kdy dojde k přestavění databázových indexů. Reindexace zlepší
výkonnost databáze. Podle výchozího plánu tento proces proběhne každý týden v neděli vždy ve
2:00 hodiny.
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Vlastnosti databáze: Nastavení protokolu
Možnost na této kartě řídí množství dat protokolu uložených v databázi této lokace. Můžete nastavit počet položek, které
jsou uchovávány v databázi, a dobu, po jakou mají být uchovávány.

Table 352: Možnosti protokolu rizik

Možnost Popis

Odstranit události rizik po N
dnech

Určuje počet dní, po jejichž uplynutí budou události rizik odstraněny z databáze.
Výchozí hodnota je 60 dní.

Odstranit potvrzená oznámení
po N dnech

Určuje počet dní, po jejichž uplynutí budou potvrzená upozornění odstraněna z databáze.
Výchozí hodnota je 30 dní.

Odstranit události prověřování
po N dnech

Určuje počet dní, po jejichž uplynutí budou prověření rizik odstraněna z databáze.
Výchozí hodnota je 30 dní.

Odstranit nepoužívané definice
virů

Určuje, zda se mají odstranit definice virů, které splňují následující kritéria:
• Nyní je nepoužívá žádný počítač.
• Nejsou v uložených historiích počítačů z databáze.
Ve výchozím nastavení se nepoužívané definice odstraní.

Komprimovat události rizik po N
dnech

Počet dní, po jejichž uplynutí se identické události nalezení rizika zkomprimují do jedné události.
Identické události rizika, které byly nalezeny v hodinových intervalech, jsou zkomprimovány a
spočítány. Názvy infikovaných souborů se nekomprimují.
Výchozí hodnota je 7 dní.

Odstranit nepotvrzená
upozornění po N dnech

Určuje počet dní, po jejichž uplynutí budou nepotvrzená upozornění odstraněna z databáze.
Výchozí hodnota je 30 dní.

Odstranit příkazy po N dnech Určuje počet dní, po jejichž uplynutí budou příkazy spuštěné z konzole odstraněny z databáze.
Toto nastavení také odstraní informace o stavu příkazů.
Výchozí hodnota je 30 dní.

Odstranit události EICAR Určuje, zda se mají nebo nemají odstranit virové události, které obsahují EICAR jako název viru z
databáze.
Ve výchozím nastavení se události EICAR odstraní.
Virus EICAR je neškodný a slouží pro účely testování. Testovací virus EICAR je textový soubor
vynalezený evropským institutem pro výzkum počítačových antivirových programů (European
Institute for Computer Anti-Virus Research – EICAR). Poskytuje bezpečný způsob testování
většiny antivirového softwaru. Lze jej stáhnout z webových stránek institutu EICAR. Můžete jej
použít k ověření, že část antivirové ochrany klienta Symantec Endpoint Protection funguje.

Vlastnosti databáze: Nastavení zálohování
Můžete naplánovat možnosti pro automatické zálohování databáze.
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Table 353: Možnosti zálohování databáze

Možnost Popis

Záložní server Umožňuje vybrat server pro správu, na který chcete zálohu uložit.
Cesta zálohování Cesta zálohování se nastavuje při konfiguraci serveru po úvodní instalaci. Cesta zálohování je

odvozena od cesty ke kořenovému adresáři dat serveru z Průvodce konfigurací serveru správy.
K této cestě je přidána přípona \backup.
Ve výchozím nastavení je to cesta C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\data\backup.
Kořenový adresář dat serveru určuje, kde jsou uložena data databáze. Kořenový adresář dat
serveru je možné změnit při instalaci nebo rekonfiguraci databáze. Změna kořenového adresáře
dat serveru vede ke změně umístění dat databáze i cesty pro zálohování dat.

Zálohovat protokoly Zazálohuje protokoly uložené v databázi.
Počet záloh, které se mají
uchovat

Určí počet automaticky ukládaných záloh. Pokud bude tento počet překročen, bude nejstarší
kopie odebrána. Tuto možnost použijte v případě, kdy to vyžadují zásady vaší společnosti.
Nastavte toto číslo na 1, abyste udrželi velikost databáze Microsoft SQL Server Express pod
maximální hodnotou 10 GB.

Plánovat zálohování Umožňuje nastavit plán automatického zálohování databáze.

Zkrácení protokolu transakcí databáze
K urychlení spojení databáze s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager provádí v naplánovaný čas server pro
správu pravidelné odstraňování záznamů z protokolu transakcí. Tuto úlohu můžete spustit kdykoli kliknutím na tlačítko
Spustit.

Soubor s protokolem transakcí se nachází v umístění: <instalační složka>\tomcat\logs\TruncateTxnLogTask-0.log

Podle potřeby můžete také upravit plán, podle kterého server pro správu tuto úlohu provádí.

Vlastnosti databáze: Nastavení zálohování

Plánování automatických úkonů údržby databáze

Přestavět indexy
Za účelem zvýšení rychlosti připojení databáze k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager přestavuje server pro
správu v naplánovanou dobu index databáze. Tuto úlohu můžete spustit kdykoli kliknutím na tlačítko Spustit.

Podle potřeby můžete také upravit plán, podle kterého server pro správu tuto úlohu provádí.

Vlastnosti databáze: Nastavení zálohování

Plánování automatických úkonů údržby databáze

Přidání certifikátu
Do seznamu certifikátů na soukromém serveru služby Insight můžete po jednom přidávat více certifikátů.
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Table 354: Nastavení certifikátů na soukromém serveru služby Insight

Možnost Popis

Název certifikátu Název certifikátu, který chcete přidat. Tento název se zobrazí v části Seznam certifikátů na kartě Soukromý
server služby Insight.

Certifikátový
soubor

Název certifikátového souboru. Certifikát musí být ve formátu X.509.

Konfigurovat ověření aplikací Symantec VIP
Můžete nakonfigurovat aplikaci Symantec VIP tak, aby bylo při přihlášení do aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager použito dvoufaktorové ověřování (2FA).

NOTE

Dvoufaktorové ověřování není podporováno přes protokol IPv6 nebo v prostředí s aktivním režimem FIPS.

Table 355: Nastavení ověření aplikací Symantec VIP

Možnost Popis

Soubor úložiště
klíčů PKCS (.p12)

Soubor úložiště klíčů PKCS obsahuje certifikáty a soukromý klíč, které server Symantec VIP vyžaduje ke
komunikaci.

Heslo úložiště klíčů Heslo vybraného souboru úložiště klíčů.

Konfigurace ověření čipové karty
Pro správce, kteří pracují pro americké federální úřady, můžete nastavit ověřování čipových karet, aby bylo možné se
přihlásit k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager pomocí čipové karty.

V rámci prvního kroku použijte toto dialogové okno a ověřte, zda byl soubor certifikátu vystaven správným orgánem.
Později, v okamžiku, kdy se správce přihlásí, přečte server pro správu certifikát čipové karty a ověří ji na základě těchto
certifikátů CA. V rámci ověřování souboru certifikátu zkontroluje server pro správu, zda soubor certifikátu není na
seznamu zrušených certifikátů (CRL) na internetu.

Konfigurace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na ověřování správců, kteří se přihlašují pomocí čipových
karet
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Table 356: Nastavení ověření čipové karty

Možnost Popis

Zadejte cesty
k souborům
kořenového nebo
zprostředkujícího
certifikátu

Vyhledejte každý soubor kořenového nebo zprostředkujícího certifikátu, který musí server pro správu
zkontrolovat. Zahrňte libovolný počet souborů certifikátů, u nichž je třeba zkontrolovat, zda nebyly odvolány (pro
každou čipovou kartu jeden). Můžete zadat soubory certifikátů v následujících formátech: .cer, .crt, .der a .pem.
Chcete-li vybrat více souborů, stiskněte klávesu Ctrl. Chcete-li soubory certifikátů přidat ručně, zadejte mezi
jednotlivými soubory certifikátu čárku.
Ujistěte se, že jsou všechny soubory certifikátů přítomny v počítači serveru pro správu, ke kterému se správce
musí přihlásit. V opačném případě se správce nebude moci přihlásit.

Zadejte cesty
k seznamům
odvolání certifikátů

Pro servery pro správu, které nemají přístup k internetu, zkopírujte seznam CRL do počítače, k němuž mají
přístup, aby bylo možné provést ověřovací kontrolu.
Navíc musíte nakonfigurovat soubor conf.properties tak, aby server pro správu hledal seznam CRL v
počítači a ne na internetu.

Note: V případě serverů pro správu, které přístup k internetu mají, není třeba toto nastavení použít.

Vlastnosti a replikace umístění
Lokální umístění
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager řídí instalaci komponentů do umístění. Stránka obsahuje:

• Jeden nebo více serverů
• Jednu databázi

Obvykle jsou umístěny společně ve stejném podnikovém umístění. Velké podniky obvykle instalují více lokací. Počet
lokací obvykle souvisí s tím, kolik má společnost sídel, zvláštních divizí a oblastí v různých podsítích. Správa podniku a
oddělení IT zodpovědná za správu zabezpečení obvykle určují konfiguraci i počet lokací.

Vnitřní lokace je umístěna na serveru pro správu, k němuž jste připojeni a přihlášeni. Protože je možné přihlásit se
vzdáleně k serveru pro správu, který se nachází v jiném městě, nemusí být lokace skutečně místní. Vzdálené lokace
jsou lokace spojené s vnitřní lokací jako partneři pro replikaci. Správce systému může centrálně spravovat zabezpečení
místních a vzdálených lokalit pomocí konzoly serveru pro správu.

Table 357: Podokno Místní lokace

Možnost Popis

Název lokace Zobrazuje název lokace.
Popis webu Zobrazuje popis místní lokace.
Počet
replikovaných
webů

Uvádí počet dostupných partnerů pro replikaci, kteří se nacházejí ve vzdálených lokacích.

Čas vytvoření Uvádí čas a datum vytvoření lokace.

Vlastnosti umístění: Obecné
V tomto dialogovém okně nastavte obecné vlastnosti lokace.
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Table 358: Možnosti konfigurace lokace

Možnost Popis

Název lokace Zobrazí název lokace, na kterou se tato nastavení použijí. Název lokace musí obsahovat
maximálně 60 znaků a nesmí být prázdný. Jsou povoleny všechny znaky.

Popis Umožňuje zadat popis této lokace
Časový limit konzoly Určuje dobu časového limitu konzoly. Když tuto možnost povolíte, správce bude z konzole

automaticky odhlášen, až vyprší její časový limit. Výchozí hodnota je 1 hodina.

Note: Pokud se připojujete k serveru pro správu pomocí vzdálené webové konzole, výchozí časový
limit je 10 minut.

Note: Další informace naleznete v článku:Konfigurace komunikace mezi aplikací Symantec
Endpoint Protection Manager a vzdálenou webovou konzolí

Sledovat všechny aplikace,
které spouštějí klienti

Tato možnost vám umožní ovládat učení aplikací na úrovni lokace.
Pokud chcete zakázat učení aplikací pro všechny klienty na webu, zrušte zaškrtnutí políčka.
Pokud chcete povolit učení aplikací, zaškrtněte políčko. Poté musíte učení aplikací povolit na úrovni
skupiny. Toto nastavení je k dispozici na panelu Nastavení komunikace.
Nastavení komunikace pro <group_name>

Odstranění získaných aplikací
po x dnech

Tuto možnost použijte, pokud potřebujete před upgradem serveru pro správu zmenšit velikost
výchozí databáze. Ve verzi 14.3 RU1 a novějších musí mít databáze Microsoft SQL Server Express
velikost 10 GB a méně.
Klienti s povoleným získáváním aplikací sledují každou aplikaci spuštěnou v počítači a předávají
tyto informace serveru pro správu. Server pro správu zpracovává tyto informace o aplikacích a
ukládá je do dvou databázových tabulek. Velikost těchto tabulek se pohybuje od několika GB v
malých prostředích po desítky tisíc GB ve velkých prostředích.

Přesunout nahoru a
Přesunout dolů

Určuje, jaký server pro správu odešle oznámení a generuje plánovaná hlášení.
Tato možnost zajišťuje, aby všechny servery pro správu v umístění nespouštěly stejná plánovaná
prověřování a neodesílaly oznámení současně. Konzola pro správu používá k odesílání hlášení a
oznámení první server v seznamu. Jestliže server není k dispozici, použije konzola další server v
seznamu.

Vlastnosti umístění: Hesla

Table 359: Nastavení hesla správce

Nastavení Popis

Povolit správcům resetování hesel Máte-li účet správce systému, můžete kterémukoliv správci pro tuto lokaci povolit
resetování přihlašovacího hesla k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
pro ostatní správce. Toto nastavení platí pro správce se systémovým, doménovým
či omezeným účtem. Správci mohou klepnout na odkaz Zapomněli jste heslo? na
přihlašovacím panelu a vyžádat si dočasné heslo.

Vlastnosti umístění: Shromažďování dat
Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager shromažďuje informace o klientských počítačích včetně informací o
malwaru a funkcích produktu, které následně odesílá společnosti Symantec. Na této kartě můžete upravit nastavení
odesílání dat na server. Odesílání dalších dat z klientů se nastavuje na kartě Klienti.

Na této kartě můžete rovněž nastavit automatické odesílání protokolů klientů za účelem řešení potíží.
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NOTE

Data shromažďovaná telemetrií společnosti Symantec mohou obsahovat anonymní prvky, které nejsou přímo
identifikovatelné. Společnost Symantec nepotřebuje ani se nesnaží použít telemetrická data k identifikaci
jakéhokoli jednotlivého uživatele.

Table 360: Možnosti shromažďování dat serveru

Možnost Popis

Odesílat společnosti Symantec
anonymní data za účelem získání
rozšířených informací o ochraně
před hrozbami

Odesílá zprávu s anonymními informacemi o klientském počítači společnosti Symantec.
Společnost Symantec může díky zprávě lépe porozumět různým trendům v oblasti malwaru a
tomu, jak zákazníci využívají konkrétní funkce produktu.

Note: Po registraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudu se toto
nastavení automaticky zapne. Cloudová konzole potřebuje informace o telemetrii, aby mohla
lépe analyzoval hrozbu. Toto nastavení můžete znovu deaktivovat, ale společnost Symantec
doporučuje nechat je zaškrtnuté.

Povolit klientům odesílat
společnosti Symantec informace
k řešení potíží za účelem urychlení
řešení potíží s produktem

Automaticky shromažďuje data a protokoly klienta, pokud dojde k chybě klienta nebo klient
vykazuje neobvyklé chování.
Data protokolu nejsou anonymní.

Vlastnosti umístění: Soukromý server služby Insight
Můžete zadat informace o připojení klientských počítačů v umístění k soukromému serveru služby Insight.

NOTE

Možnosti v tomto dialogu přepíší jakékoliv nastavení skupiny pro soukromé servery, které jsou nakonfigurovány
v konzoli v nabídce Klienti > Zásady > Nastavení externí komunikace > Soukromý cloud.

Table 361: Nastavení soukromého serveru služby Insight

Možnost Popis

Povolit soukromý server služby
Insight

Pokud povolíte tuto možnost, klienti používají soukromý server služby Insight k vyhledání
informací o hodnocení souborů. Musíte zadat název, adresu URL serveru a port serveru.
Můžete zadat pouze jeden server.

Název Požadováno, když je povolena možnost Povolit soukromý server služby Insight. Určuje název
serveru, který se zobrazuje v konzole pro správu.

Popis Určuje volitelný popis soukromého serveru služby Insight.
Adresa URL serveru Požadováno, když je povolena možnost Povolit soukromý server služby Insight. Určuje

adresu URL serveru pomocí protokolu HTTP nebo HTTPS. Formát adresy URL by měl zahrnovat
identifikátor URI. Chcete-li se dozvědět více o identifikátoru URI soukromého serveru služby
Insight, přečtěte si dokumentaci k produktu Symantec™ Insight for Private Clouds.

Port Požadováno, když je povolena možnost Povolit soukromý server služby Insight. Určuje port
pro server v rozmezí 1 až 65535. Ve výchozím nastavení je port HTTP 80. Ve výchozím nastavení
je port HTTPS 443.
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Externí protokolování pro název umístění: Filtr protokolu
Na této kartě můžete vybrat protokoly, jejichž data chcete exportovat do textového souboru nebo na server syslog. U
některých protokolů musíte rovněž zkontrolovat úrovně závažnosti událostí, které chcete exportovat. Na kartě Obecné
můžete povolit export a omezit počet exportovaných položek.

Externí protokolování pro název umístění: Obecné
Pomocí této karty lze konfigurovat nastavení pro export dat z některých protokolů do textového souboru nebo na server
syslog. Textový soubor je označován jako soubor výpisu. Ve výchozím nastavení se neodešlou žádné protokoly. Na kartě
Filtr protokolů můžete vybrat protokoly pro export.

Table 362: Obecné možnosti exportu

Možnost Popis

Frekvence aktualizace Určuje, jak často chcete exportovaná data odesílat do souboru nebo na server.
Hlavní server protokolování Určuje server, na který chcete protokoly odesílat.
Povolení přenosu protokolů na
server syslog

Odešle data vybraných protokolů na server syslog.

Note: Chcete-li obdržet tyto protokoly, je třeba konfigurovat server syslog.

Je třeba konfigurovat následující pole:
• Server syslog

Určuje adresu IP nebo název domény serveru syslog, na který se odesílají data protokolu.
• Cílový port

Určuje cílový port, který server syslog používá ke sledování zpráv serveru syslog. Jako
protokoly k použití můžete zvolit UDP nebo TCP a podle libosti můžete změnit též výchozí
port.

• Funkce protokolu
Určuje počet funkcí protokolu, které chcete použít v souboru konfigurace serveru syslog.
Platné hodnoty jsou v rozsahu 0 až 23.

Export protokolů do souboru
výpisu

Exportuje protokoly serveru pro správu a klientů vybrané na kartě Filtr protokolu do textového
souboru.
Omezení záznamů souborů výpisu
U každého zobrazeného protokolu uvádí počet záznamů, na který chcete omezit exportovaná
data.

Partneři replikace
Je možné zobrazit seznam lokací partnerů pro replikaci asociovaných s místní lokací.

Table 363: Možnosti lokací partnerů pro replikaci

Možnost Popis

Název lokace Uvádí název lokace.
Kontaktní server Uvádí název hostitele nebo adresu IP serveru, který je ustanoven jako partner pro replikaci.
Stav Uvádí stav poslední replikace.
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Vlastnosti replikačního partnera
Toto dialogové okno obsahuje další informace o replikačním partnerovi. Tyto informace jsou k dispozici také v rámci
dialogového okna Upravit vlastnosti replikačního partnera.

Vlastnosti partnera pro replikaci pro umístění
Údaje partnera pro replikaci popisuje vlastnosti, které lze u partnera pro replikaci měnit.

NOTE

Vlastnosti partnera pro replikaci lze konfigurovat jen pro místní lokaci.

Table 364: Údaje partnera pro replikaci

Možnost Popis

Název partnera Název druhého umístění, se kterým toto umístění provádí replikaci dat
Seznam serverů pro
správu replikace

Název hostitele nebo adresa IP druhého serveru pro správu, se kterým toto umístění provádí replikaci
dat

• Replikace protokolů
z lokálního umístění do
tohoto partnerského
umístění

• Replikace protokolů
z tohoto partnerského
umístění do lokálního
umístění

Při replikaci protokolů se používá takzvaná hvězdicová replikace. Jedno centrální umístění funguje
jako rozbočovač, na který je napojeno jedno nebo více vzdálených podřízených umístění. Hvězdicová
replikace je vhodná pro umístění, ve kterých je rychlé síťové připojení mezi rozbočovači a pomalejší
připojení mezi pobočkami. Protokoly jsou replikovány z centrálního serveru (rozbočovače) do
podřízených serverů a naopak, ale nereplikují se přímo mezi dvěma podřízenými servery. Všechna
data protokolů jsou shromažďována v rozbočovači, takže správce se může přihlásit k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager v hlavním umístění a zobrazit data ze všech umístění.
U této topologie je potřeba vybrat server pro správu, který funguje jako rozbočovač.
• Replikace protokolů z lokálního umístění do tohoto partnerského umístění

Lokální umístění je podřízené a partnerské umístění funguje jako rozbočovač. Protokoly z ostatních
umístění se replikují v umístění nastaveném jako rozbočovač.

• Replikace protokolů z tohoto partnerského umístění do lokálního umístění
Lokální umístění funguje jako rozbočovač a partnerské umístění je podřízené. Protokoly
z partnerského umístění se replikují v rozbočovači.

Note: Když poprvé povolíte tato nastavení, server pro správu nereplikuje záznamy protokolu za časové
období před povolením nastavení.

Replikace klientských
balíčků a obsahu služby
LiveUpdate mezi místním
umístěním a tímto
partnerským umístěním

Tuto možnost použijte pouze ve velmi specifických případech. Pokud máte například dvě umístění,
která se replikují, ale pouze jedno z nich může stahovat obsah služby LiveUpdate, zajišťuje tato
možnost dostupnost obsahu v umístění pro replikaci.
Klientské balíčky ani obsah služby LiveUpdate se v umístěních pro replikaci vzájemně nepřepisují.
Pouze se porovnávají balíčky a obsah v obou umístěních, a pokud má jedno umístění balíček nebo
obsah, který ve druhém umístění chybí, první umístění poskytne chybějící položky druhému umístění.
Pokud se veškerý obsah a klientské balíčky shodují, neproběhne žádná výměna.
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Možnost Popis

Naplánovat • Replikovat automaticky
Automaticky replikuje data mezi dvěma partnery pro replikaci po určité době, obvykle po dvou
hodinách. Server pro správu určuje dobu zahájení replikace na základě množství dat v databázi a
dalších faktorů.

• Replikovat dle plánu
Můžete určit, kdy chcete zahájit replikaci, aby neobtěžovala uživatele. Replikaci můžete provádět
například po pracovní době, když počítače používá minimum uživatelů. Pokud dojde k vypnutí
partnera pro replikaci nebo selhání replikace, replikace se automaticky spustí znovu.
– V případě denní a týdenní replikace udává čas ukončení nejzazší dobu před další naplánovanou

replikací, kdy se replikace ještě může spustit znovu.
– V případě hodinové replikace se replikace spouští znovu na začátku každé hodiny až do času

ukončení. Pokud replikace přesáhne do následující hodiny, spustí se znovu na začátku další
volné hodiny. Jestliže je replikace například zahájena v 9:00 a skončí v 10:10, začne další
replikace v 11:00.

Správa vzdálených umístění
Vzdálené lokace je možné spravovat v podokně Správa vzdálených lokací. Můžete provádět stejné úlohy jako pro místní
lokaci, např. spravovat servery pro správu. Vzdálené lokace ale můžete přidávat pouze s Průvodcem konfigurací serveru
pro správu, samostatným nástrojem, který se automaticky instaluje při úvodní instalaci.

Mezi úlohy, které můžete pro vzdálené lokace provádět, patří:

• odstranění vzdálené lokace a jejích partnerství pro replikaci,
• změna přístupu ke konzole vzdálené lokace,
• nastavení e-mailového serveru vzdálené lokace,
• plánování synchronizace adresářového serveru vzdálené lokace,
• nastavení připojení serveru vzdálené lokace k serveru proxy,
• konfigurace externího protokolování tak, aby se protokoly odesílaly do souboru nebo na server syslog.

Nastavení umístění a replikace

Průvodce konfigurací serveru pro správu
Konfigurace serveru pro správu
K nastavení serveru pro správu a související databáze slouží Průvodce konfigurací serveru pro správu.

Informace o režimech ověřování databáze SQL Server

Konfigurace nastavení serveru SQL Server

Vytvoření účtu správce systému a konfigurace e-mailového serveru
Vytvoření účtu správce systému

Účet správce systému vytvoříte při první konfiguraci serveru pro správu.
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Table 365: Možnosti účtu správce systému

Možnost Popis

Název společnosti
(volitelně)

Umožňuje zadat název společnosti. Název společnosti se v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
zobrazí coby výchozí vlastnost domény i jako údaj v podrobnostech výchozího správce. Pokud v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager používáte několik domén, můžete kvůli lepšímu uspořádání u každé
domény použít odlišný název společnosti.

Uživatelské jméno Nastaví výchozí název účtu správce systému na admin. Výchozí uživatelské jméno nelze během instalace
změnit.

Heslo a Heslo pro
potvrzení

Umožňuje určit heslo používané k přihlášení na server pro správu.
Pole Odolnost hesla by mělo obsahovat údaj Silné nebo lepší. Silné heslo vytvoříte dodržením
následujících pokynů:
• Silné heslo obsahuje alespoň osm znaků.
• Silné heslo obsahuje kombinaci písmen, čísel a alespoň jednoho zvláštního znaku. Pokud nainstalujete

aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager s výchozí databází:
– V případě databáze Microsoft SQL Server musí být hesla dlouhá osm až 30 znaků a nesmějí

obsahovat následující zvláštní znaky: " ; a mezeru.
– V případě vestavěné databáze musejí být hesla dlouhá šest až 30 znaků a nesmějí obsahovat

následující zvláštní znaky: \ " ; a mezeru.
– V případě databáze SQL Server musejí být hesla dlouhá šest až 256 znaků a mohou obsahovat

jakékoli znaky.
• Silné heslo obsahuje kombinaci malých a velkých písmen.
• Silné heslo neobsahuje opakující se znaky nebo jejich řadu, např. 12345678 nebo zzzzzzzz.
• Silné heslo neobsahuje známá slova nebo fráze.
• Silné heslo neobsahuje jméno uživatele.
Ve výchozím nastavení platnost hesla vyprší po 60 dnech a uzamkne se na 15 minut po pěti neúspěšných
pokusech o zadání. Kvůli zabezpečení je doba uzamčení progresivní, což znamená, že se zdvojnásobí,
pokud při následném pokusu o přihlášení dojde znovu k uzamčení. Původní doba uzamčení se obnoví po 24
hodinách nebo po úspěšném přihlášení.
Pokud později heslo zapomenete, můžete zažádat o zaslání dočasného hesla na svůj e-mail.
Zobrazení zaškrtávacích políček Zapamatovat mé uživatelské jméno a Zapamatovat mé heslo na
přihlašovací obrazovce
Odemknutí účtu správce po překročení limitu pokusů o přihlášení
Obnovení zapomenutého hesla pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager

E-mailová adresa Umožňuje přijímat systémová oznámení o stavu zavedení klienta a jeho zabezpečení. Zároveň umožňuje
přijímat dočasná hesla v případě, že heslo zapomenete nebo ztratíte.

Konfigurace poštovního serveru

Server pro správu prostřednictvím poštovního serveru odesílá výchozí zprávy, oznámení nebo dočasné heslo k přihlášení.
Podle potřeby můžete přijmout výchozí hodnoty a používat server pro správu k odesílání e-mailových zpráv. Chcete-li
použít jiný poštovní server, zaškrtněte možnost Použít zadaný e-mailový server a nakonfigurujte nastavení v uvedených
polích.

Než budete moci pokračovat v konfiguraci serveru pro správu, je nutné ověřit nastavení serveru pomocí možnosti Odeslat
testovací e-mail a při přijetí testovacího e-mailu nastavení potvrdit. Pokud testovací e-mail neobdržíte, můžete vyřešit
chybu na poštovním serveru a poté pokračovat v konfiguraci. Pokud chybu neopravíte, neobdržíte oznámení, zprávy nebo
e-mail obsahující dočasné heslo k přihlášení.

Nastavení poštovního serveru můžete kdykoli po dokončení konfigurace serveru pro správu změnit. Nastavení můžete
změnit v nabídce Správce > Servery > název serveru > Upravit vlastnosti serveru, kde název serveru je název
serveru pro správu. Klikněte na kartu Poštovní server.
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Table 366: Nastavení poštovního serveru

Možnost Popis

Adresa IP nebo název
e-mailového serveru

Adresa IP a název serveru pro správu jsou podle výchozího nastavení zobrazeny. Pokud chcete použít jiný
poštovní server, zadejte zde odpovídající adresu IP, název hostitele nebo název domény.

Číslo portu Číslo portu používané pro e-mail na poštovním serveru, který odesílá oznámení.
Některé sítě na portu TCP 25 blokují veškerý provoz. Jestliže pro provoz poštovního serveru vyberete jiný
port než TCP 25, zadejte jej zde.

E-mailová adresa
odesílatele

Určete e-mailovou adresu, ze které jsou odesílána oznámení.
Pokud toto pole ponecháte prázdné, adresa bude SEPM_Server@doména, kde doména je doména, do
které patří e-mailová adresa výchozího správce.

Uživatelské jméno Uživatelské jméno, které slouží k ověření na poštovním serveru v případě, že server ověření vyžaduje.
Heslo Heslo, které slouží k ověření na poštovním serveru spolu s Uživatelským jménem v případě, že server

ověření vyžaduje.
Vyžadovat, aby
zadaný server
používal zabezpečené
připojení

Toto políčko zaškrtněte, pokud poštovní server požaduje zabezpečené připojení, a poté určete, který
protokol se používá. Je rovněž potřeba nakonfigurovat poštovní server tak, aby umožňoval komunikaci
prostřednictvím protokolu TLS neb SSL.

Jaké jsou druhy oznámení a kdy jsou odesílány?

Výběr typu konfigurace
Typ konfigurace je třeba zvolit v případě, že chcete nakonfigurovat server pro správu.

Table 367: Možnosti konfigurace serveru pro správu

Typ konfigurace Podrobnosti

Výchozí konfigurace
pro novou instalaci

Výchozí konfiguraci zvolte v případě, že chcete používat výchozí databázi s výchozím nastavením. Výchozí
databáze podporuje až 5000 klientů.
Výchozí databází je Microsoft SQL Server Express (verze 14.3 RU1 a novější) nebo vestavěná databáze
(verze 14.3 MPx a starší).

Vlastní konfigurace
pro novou instalaci

Pro komplexnější situace instalace vyberte vlastní konfiguraci, například:
• Postup použití databáze Microsoft SQL Server:

Databáze Microsoft SQL Server je potřeba, pokud hodláte spravovat více než 5 000 klientů.
• Postup dalšího přizpůsobení nastavení pro instalaci, která využívá výchozí databázi

Můžete například místo výchozího portu 9090 vybrat jiný port webové konzoly.
• Postup nainstalace dalšího serveru pro správu pro zotavení při selhání nebo vyrovnávání zátěže do

stávajícího umístění:
Stávající umístění musí používat databázi Microsoft SQL Server (verze 14.3 MPx a starší), ale může použít
i databázi pro verzi 14.3 RU1 a novější.

• Konfigurace umístění pro replikaci:
Před nastavením dalšího umístění se ujistěte, že replikaci dat opravdu potřebujete.
Rozhodnutí o nastavení několika umístění a replikace
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Typ konfigurace Podrobnosti

Konfigurace pro
obnovení

Budete mít možnost znovu nainstalovat nebo nakonfigurovat server pro správu tak, aby komunikoval s dříve
zavedenými klienty. Primární obsah souboru pro obnovení sestává z následujícího:
• Soukromý klíč serveru (úložiště klíčů Tomcat)
• Heslo pro soukromý klíč serveru (k odemknutí úložiště klíčů Tomcat)
• ID domény
• Klíče Apache SSL
• Nakonfigurované čísla portů TCP a šifrovací heslo
Pokud při opětovné instalaci nepoužijete soubor pro obnovení, je třeba klienty znovu připojit pomocí Průvodce
zavedením klienta.
Standardně se soubor nachází v následujícím adresáři, kde časové razítko představuje čas, kdy byl soubor
vytvořen:
Jednotka:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager
\Server Private Key Backup\recovery_časové razítko.zip

Note: Soubor pro obnovení neobsahuje nastavení serveru. Při opětovné instalaci aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager ztratíte všechny dříve provedené změny nastavení serveru. Pro účely zotavení můžete
k opětovnému importování nastavení serveru použít exportovaný soubor vlastností serveru.

Konfigurace pro obnovení se použije v případě, že Průvodce konfigurací serveru pro správu zjistí soubor pro
obnovení.
Obnovení komunikace mezi klientem a serverem pomocí volby Souhrn zavádění aktualizace komunikace
Export a import nastavení serveru
Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Server pro správu
určený ke správě
méně než 500
klientů

Tato možnost určuje výchozí hodnoty následujících nastavení serveru pro správu:
• Revize obsahu

Pokud je klientů méně než 500, je výchozí nastavení 21 revizí.
Pro 500 a více klientů je výchozí hodnotou 90 revizí.

• Velikost hald prostředí Java Virtual Machine (JVM)
Pokud je klientů méně než 500, je výchozí hodnota minimálně 512 MB a maximálně 1024 MB.
Pokud je klientů 500 nebo více, je výchozí hodnota minimálně 1024 MB a maximálně 2048 MB.

Stahování obsahu ze serveru aktualizací LiveUpdate do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Výběr typu databáze, který chcete použít
Jako typ databáze, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection Manager používá, vyberte jednu z následujících
možností. V databázi jsou uloženy informace o klientech a nastavení aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 368: Nastavení databáze

Možnost Popis

Výchozí databáze Výchozí databáze se instaluje automaticky pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager. Výchozí databáze podporuje až 5000 klientů. Vestavěná databáze nevyžaduje
konfiguraci a snáze se instaluje.
Výchozí databází byla až do verze 14.3 RU1 vestavěná databáze, ale poté ji nahradila
databáze Microsoft SQL Server Express.

Databáze Microsoft SQL Server Umožňuje aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nakonfigurovat tak, aby
používala databázi Microsoft SQL Server. Databázi Microsoft SQL Server využívejte
v případě, že chcete spravovat více než 5 000 klientů.
Před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection Manager je nutné nainstalovat
systém Microsoft SQL Server. Dále je třeba nainstalovat nástroje klienta SQL Server do
stejného počítače, kam instalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager.
Seznam aktuálně podporovaných verzí databáze Microsoft SQL Server naleznete v části
se systémovými požadavky pro tuto verzi aplikace Symantec Endpoint Protection:
Poznámky k verzi, nové opravy a systémové požadavky pro všechny verze aplikace
Endpoint Protection
Konfigurace nastavení serveru SQL Server

Úlohy údržby databáze Umožňuje určit úlohy údržby výchozí databáze. Úlohy pro údržbu nevybírejte, pokud
používáte databázi Microsoft SQL Server. Tyto úlohy pro údržbu databáze mohou
způsobovat problémy s podobnými úlohami nakonfigurovanými v aplikaci SQL Server
Management Studio.
• Zkrátit protokoly transakcí databáze

Server pro správu pravidelně v určený čas odstraňuje staré záznamy z protokolu
transakcí. Výchozí nastavení je každé 4 hodiny.

• Přestavět indexy
Server pro správu defragmentuje indexy databázových tabulek, aby zkrátil čas, který
zabere třídění databáze a vyhledávání v ní. Podle výchozího nastavení tento proces
proběhne každý týden v neděli vždy ve 2:00.

V nabídce Správce > Servery můžete změnit datum, čas a četnost plánovaného
provádění těchto úkonů na serveru pro správu. Klikněte na název databáze a potom v
části Úlohy klikněte na možnost Upravit vlastnosti databáze.
Plánování automatických úkonů údržby databáze

Informace o vytváření hesla šifrování
V případě hesla šifrování můžete serveru pro správu povolit vytvoření náhodného hesla, nebo můžete heslo vytvořit sami.
Heslo šifrování je vhodné zaznamenat pro pozdější použití. Heslo šifrování je nutné pro případ obnovení po nehodě.
Pokud server pro správu nepřeinstalujete, heslo šifrování po vytvoření nelze měnit.

Jestliže heslo šifrování zapomenete, můžete je obnovit pomocí souboru pro obnovení. Soubory pro obnovení se
podle výchozího nastavení ukládají do adresáře jednotka:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Server Private Key Backup\. Extrahujte obsah souboru .zip. Heslo šifrování naleznete
v souboru settings.properties.
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Table 369: Možnosti hesla šifrování

Možnost Podrobnosti

Použít náhodné heslo Server pro správu vytvoří pro vás náhodné heslo. V konečném okně před instalací databáze naleznete
informace o náhodném hesle.

Definovaný uživatelem Heslo šifrování vytvoříte vy a musí obsahovat 6 až 32 znaků. Jsou povoleny všechny znaky.
Při vytváření silného hesla použijte kombinaci velkých a malých písmen, čísel a zvláštních znaků.
Nepoužívejte běžná slova, opakující se znaky nebo jejich řadu.

Osvědčené postupy obnovení po havárii pro aplikaci Endpoint Protection

Zadání hesla databáze během změny konfigurace serveru
Během opětovné konfigurace serveru pro správu můžete být vyzváni k zadání hesla databáze.

Většinu uvedených nastavení nelze během změny konfigurace měnit.

Table 370: Nastavení databáze

Možnost Hodnota

Databázový server Jestliže je hodnotou SQLEXPRESSSYMC, hostitelem databáze je stejný počítač jako pro server pro
správu. V opačném případě je touto hodnotou název nebo adresa IP vzdáleného serveru, který je
hostitelem databáze SQL Server. Vestavěná databáze se nazývá localhost (verze 14.3 MPx a starší).

Port databázového
serveru

Port používaný ke komunikaci mezi konzolou pro správu Symantec Endpoint Protection Manager
a databází. Výchozí hodnota je 2638. Pokud jste port přizpůsobili, zobrazí se zde.

Název databáze Výchozí hodnota je sem5. Pokud jste název databáze přizpůsobili, zobrazí se zde.
Uživatel Uživatelský účet pro databázi.

Pokud jste nainstalovali aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager s výchozí databází, hodnotou
bude DBA.
Pokud aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nainstalujete s databází Microsoft SQL Server,
výchozí hodnotou bude sem5. Pokud jste uživatelské jméno pro databázi přizpůsobili, zobrazí se zde.

Instalace nového umístění jako partnera pro replikaci existujícího umístění
Možnosti serveru a replikace popisuje informace, které musíte zadat při instalaci nové stránky jako replikačního partnera
pro existující stránku.

Table 371: Možnosti serveru a replikace

Možnost Popis

Replikační server IP adresa, název počítače nebo název plně kvalifikované domény existujícího serveru, na kterém
chcete replikaci provést.

Note: Nemají-li dva servery stejnou doménu Windows, budete muset přidat záznamy o souboru na
každý ze serverů. Tyto záznamy umožní každému serveru vyřešit ostatní plně kvalifikované názvy
domén.

Port replikačního serveru Port, na kterém dochází k replikaci. Zobrazí se výchozí hodnota 8443, ale pokud stávající server
používá vlastní port, zadejte ho.

Název správce systému Název správce systému pro přihlášení se na server. Nemůžete použít údaje správce domény nebo
omezeného správce.
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Možnost Popis

Heslo Heslo pro ověření dříve zadaného správce systému.
Replikovat záznamy Pro replikování záznamů mezi stránkami můžete vybrat víc než jednu z následujících možností:

• Replikovat záznamy z lokální stránky na tuto partnerskou stránku.
• Replikovat záznamy z této partnerské stránky na lokální stránku.

Replikovat klientské
balíčky a obsah
LiveUpdate

Replikovat kilentské balíčky a obsah LiveUpdate mezi lokální stránkou a touto partnerskou stránkou.

Instalační balíčky
Instalační balíky klienta: přehled
Toto podokno vypisuje podrobnosti o balících, které jsou dostupné pro instalace na klientských počítačích.

Table 372: Podrobnosti o instalačním balíku klienta

Sloupec Podrobnosti

Název balíku Název balíku. Tento název si můžete upravit.
Platforma Operační systém, na nějž balík instalujete.
Typ Typ klienta softwaru, který balík obsahuje.
Verze Verze produktu softwaru, který balík obsahuje.
Čas vytvoření Datum a čas, kdy byl balík původně vytvořen.

Nastavení instalace klienta: Přehled
V tomto podokně je uveden typ instalace klienta podle toho, jak jsou na klientovi nainstalovány a aktualizovány definice
ochrany před viry a spywarem. Tyto konfigurace platí pouze pro instalační balíčky systému Windows a pouze pro klienty
verze 12.1.6 a starší.

Pro výchozí konfiguraci nelze nastavení upravit.

Sada funkcí pro instalaci klienta: Přehled
Toto podokno uvádí, jaké kombinace klientských funkcí jsou instalovány na klientských počítačích. Mezi funkce instalace
klienta patří bezpečnostní funkce a technologie, které můžete na klientských počítačích nainstalovat.

Kliknutím pravého tlačítka na stávající funkci a poté na tlačítko Upravit zobrazíte stromový seznam funkcí, které je možné
nastavit. Položky v seznamu Úlohy jsou totožné s položkami v kontextové nabídce sady funkcí.

Pro výchozí sady funkcí nelze nastavení upravit.

Nastavení instalace klienta
Pokud chcete v konzoli pro správu přidat nová nebo upravit stávající Nastavení instalace klienta, použijte možnost
Správce > Instalovat balíčky > Nastavení instalace klienta > Úlohy. Určete nastavení, která ovlivní, jak bude klientský
software instalován na klientských počítačích a jak proběhne restart po dokončení instalace. Každou skupinu voleb
musíte pojmenovat. Potom můžete vybrat název nastavení, a to když exportujete instalační balík klienta nebo můžete
použít instalační balík klienta pomocí Průvodce klientem.
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Po kliknutí na Instalační balíky klienta > Exportovat instalační balíky klienta můžete vybrat instalační nastavení
balíčku v okně skupiny Nastavení a funkce instalace.

NOTE

Tato nastavení se vztahují pouze na klienty Windows. Klientské počítače Mac vždy po dokončení instalace
provedou tvrdý restart. Klientské počítače Linux se po dokončení instalace nerestartují a nevyžadují ho.

Table 373: Základní nastavení

Nastavení Možnosti a popisy

Zvolte typ instalace Specifikuje úroveň interakce uživatele když se instalační balíček nainstaluje na klientský
počítač:
• Interaktivní

Dochází k interakci uživatelů se všemi dialogovými okny.

Note: Použijete-li toto nastavení, uvědomte si, že uživatelé mohou volně zvolit vlastní instalaci
klientského softwaru a nainstalovat jiné součásti.

Note: Pro dálkové použití nemůžete použít interaktivní instalaci. Tento typ instalace nefunguje
pokud s ním uživatelé nepracují. Funkce zabezpečení (např. izolace Windows Session 0) na
stejných operačních systémech neumožní zobrazení interaktivního průvodce instalací. Interaktivní
typ instalace můžete použít pouze pro lokální instalace.

• Zobrazit pouze panel průběhu
Uživatelům se zobrazí dialogové okno Windows, ale nepracují s obrazovkami instalace.
Toto nastavení bez dozoru je výchozím nastavením.

Note: Pokud použijete tuto možnost, může se uživatelům v systému Windows zobrazit jedno nebo
více místních oken a nezobrazí se indikátor průběhu. Toto chování souvisí se změnami v systému
Windows. Instalace by však měla proběhnout úspěšně, a to i v případě, že si uživatel místních oken
nevšimne.

• Bez zásahu uživatele
Uživatelé nevidí ani nepoužívají dialogová okna instalace.

Note: Instalaci bez zásahu uživatele musíte použít pro vzdálené použití, abyste minimalizovali
rušení uživatele.

Note: Instalace bez zásahu uživatele vyžaduje restart každé aplikace připojené k produktu
Symantec Endpoint Protection, jako je například Microsoft Outlook.

Tato doporučení platí pro 32bitové i 64bitové operační systémy.
Nastavení instalačních
adresářů

• Nainstalovat do výchozí instalační složky
Výchozí složka pro 32bitové operační systémy je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint
Protection.
Výchozí složka pro 64bitové operační systémy je C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection.

• Nainstalovat do vlastní instalační složky
Umožňuje změnit složku pro instalaci.

Instalovat nastavení
instalace standardního
klienta (používá definice
z cloudu)

Pokud chcete později po instalaci klienta změnit typ instalace klienta se systémem Windows:
standardní klient, Embedded nebo VDI, vnitřní síť, je nutné nejprve stávající klientský software
odinstalovat, znovu tato nastavení nakonfigurovat a poté znovu nainstalovat nový klientský balíček.
Nainstaluje standardního klienta. Při použití nastavení standardního klienta budou nainstalovány pouze
aktuální definice virů a spywaru. Tito klienti jsou určeni k vyhledávání definic v cloudu.
Při upgradu klientů byste měli zvolit nastavení standardního klienta v případě, že aktuálně používáte
standardního klienta s přístupem ke cloudu.
Výběr typu instalace klienta
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Nastavení Možnosti a popisy

Instalovat nastavení
instalace klientů
Embedded a VDI (používá
definice z cloudu)

Nainstaluje klienta Embedded nebo VDI. Při použití nastavení klienta Embedded nebo VDI budou
nainstalovány pouze aktuální definice virů a spywaru. Tito klienti jsou určeni k vyhledávání definic
v cloudu.
U starších klientů s omezenou velikostí zvolte možnost klienta Embedded.

Instalovat nastavení
instalace klienta vnitřní
sítě (používá místní
definice)

Nainstaluje klienta vnitřní sítě. Při použití klienta vnitřní sítě jsou nainstalovány úplné definice virů
a spywaru a definice se používají místně. Tito klienti nevyhledávají definice v cloudu.
Pokud používáte vnitřní síť, měli byste starší klienty s omezenou velikostí upgradovat na klienty vnitřní
sítě.

Ponechat stávající
bezpečnostní software

Výchozí nastavení pro instalaci klientů Windows. Stávající bezpečnostní software nebude před instalací
aplikace Symantec Endpoint Protection odebrán.

Automaticky odinstalovat
stávající bezpečnostní
software třetích stran

Před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection odinstaluje z klientského počítače bezpečnostní
software třetích stran. Tato funkce funguje pouze pro novou instalaci, nikoli pro upgrade.
Informace o softwaru třetích stran odebraném klientským balíčkem najdete na následující webové
stránce:
Odebrání bezpečnostního softwaru třetích stran v aplikaci Endpoint Protection 14
Některé programy však mají speciální odinstalační postupy, případně může být potřeba zakázat funkci
na ochranu proti jejich odinstalaci. Viz dokumentace k softwaru třetích stran.

Note: Změny související s odebráním bezpečnostního softwaru třetí strany ve verzi 14.2 mají
za následek, že odebrání není v instalačních balíčcích pro dřívější verze možné. Odebrání
bezpečnostního softwaru třetí strany například nelze použít u klientských balíčků pro verzi 14.0.1,
pokud je vytvoříte a zavedete pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 14.2.

Funkce odstranění před instalací klienta aplikace Symantec Endpoint Protection
Konfigurace klientských balíčků pro odinstalaci stávajícího bezpečnostního softwaru

Odebrání stávajícího
klientského softwaru
aplikace Symantec
Endpoint Protection, který
nelze odinstalovat

Před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection odinstaluje stávající verzi klienta Symantec
Endpoint Protection nainstalovanou v klientském počítači.
Tuto možnost byste měli použít pouze k odebrání instalací klienta Symantec Endpoint Protection, které
nemůžete odinstalovat standardními způsoby. Ke standardním způsobům patří odinstalace pomocí
Ovládacích panelů systému Windows. Nepovolujte tuto možnost pro všechna zavedení. Tato možnost
je srovnatelná s funkcí CleanWipe.

Povolit protokolování
instalace

Aktivuje instalační protokol a uloží jej do určeného adresáře.

Umožnit počítačům
automaticky přeposílat
společnosti Symantec
vybrané anonymní
informace o zabezpečení

Umožňuje z klientů odesílat do střediska Symantec Security Response anonymní informace
o zjištěných rizicích. Klienta můžete nakonfigurovat tak, aby odesílal data podle typu zjištění.
Data shromažďovaná telemetrií společnosti Symantec mohou obsahovat anonymní prvky, které nejsou
přímo identifikovatelné. Společnost Symantec nepotřebuje ani se nesnaží použít telemetrická data
k identifikaci jakéhokoli jednotlivého uživatele.
Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Přidat program do nabídky
Start

Přidá Symantec Endpoint Protection do menu Windows Start.
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Nastavení Možnosti a popisy

Nastavení upgradu • Udržovat všechny protokoly, zásady a nastavení komunikace klient-server
Pomocí této možnosti zajistěte připojení klientů ke stejnému serveru a skupině pro správu jako
dříve.

• Odebrat všechny předchozí protokoly a zásady a resetovat nastavení komunikace klient-
server
Tuto možnost použijte, pokud potřebujete přesunout klienty na odlišný server pro správu nebo
novou skupinu.

• Upgrade klientů verze 14.3 a novějších na angličtinu v případě, kdy jazyk klienta není
podporován
V verzi 14.3 RU1 byla jazyková podpora klienta zrušena pro všechny jazyky kromě angličtiny,
japonštiny, brazilské portugalštiny, španělštiny a čínštiny.
– Pokud je jazyk klienta jedním z těchto podporovaných jazyků, ponechte tuto možnost

nezaškrtnou (výchozí). Vaši klienti budou pokračovat v upgradu ve stejném jazyce, který
používaly dříve.

– Pokud jazyk vašeho klienta není podporován, zaškrtněte tuto možnost a upgradujte klienty
automaticky na angličtinu. Například italský klient bude upgradovat na angličtinu. Když tato
možnost nebude zaškrtnuta, italský klient nebude upgradovat, protože balíček italského klienta
neexistuje.

Klienty s více jazyky můžete zahrnout do jedné skupiny. Pokud má skupina například francouzské a
japonské klienty, francouzští klienti budou upgradovat na angličtinu a japonští klienti na japonštinu.

Nastavení instalace klienta pro systém Mac
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Table 374: Nastavení restartování

Nastavení Popis

Metoda restartování • Vynucený restart
Tuto možnost použijte, pokud je restart počítače důležitější než jeho dopad na uživatele. Uživatel
nemůže opozdit restart svého počítače. Tato možnost je vhodná pro řešení hrozby nebo silného
útoku.

• Zpožděný restart
Restart klienta můžete zpozdit o vybraný interval. Restart je často odložen, aby bylo vyhověno
potřebám uživatele. Odložení restartu počítače můžete uživateli povolit. Uživateli je dáno pět minut na
uložení neuložených dat.

• Bez restartu
Tuto možnost použijte, pokud neexistuje žádná bezprostřední hrozba nebo potřebujete klienta
restartovat v určitou dobu. Tato možnost je dobrou volbou když čekáte na restart počítače v rámci
běžné rutiny. V některých případech můžete být vyzváni, abyste klientský počítač restarovali a službu
tak spustili. V případě takového požadavku obdržíte oznámení.

• Vlastní restart
Tuto možnost použijte když potřebujete kombinaci nastavení, která ostatní způsoby restartu nenabízí.

Restartovat klientský
počítač

• Okamžitě
Tuto možnost použijte když musíte restartovat klientský počítač bez prodlevy. Mezi situace vyžadující
bezprostřední restart patří náprava malwaru, potřeba provedení plánované akce a aktivní ochrana
proti hrozbám s okamžitým účinkem. Použijte s Vynuceným restartem pro ty nejrychlejší restarty
počítačů.

• V tento okamžik nebo Až do tohoto okamžiku
Tuto možnost použijte, jestliže může okamžitý restart ovlivnit práci nebo když můžete restart
bezpečně odložit. Nezapomeňte se seznámit s možnými následky, které vyplynou z odložení restartu
v případě výskytu aktivní hrozby.

• Generovat náhodný čas spuštění tak, aby měl hodnotu + nebo – 2 hodiny
Tuto možnost použijte, abyste předešli konfliktům s ostatními naplánovanými úkoly a mohli
řídit chování klienta při restartu. Generování náhodného času restartu umožní restartování
klientů v různých časech, a to v rozsahu od jedné do osmi hodin. Tato možnost je užitečná ve
virtualizovaném prostředí, kdy ulehčí přetížení hardwaru. K tomuto přetížení může dojít v případě, že
se všechna virtuální zařízení hostovaná na serveru restartují najednou.

Výzva • Bez výzvy
Tato možnost je běžně používána spolu s možností Tentokrát a umožňuje potlačit zobrazení výzvy k
restartu v době, kdy není uživatel v dosahu počítače.

• Zeptat se s odpočítáváním času
Tuto možnost je možné použít k zobrazení výzvy s informací o bezprostředně vyžadovaném restartu.
Tato možnost je zejména užitečná při použití s nastavením Okamžitě a Tentokrát.

• Zeptat se a povolit uživateli odložit restart až do
Tuto možnost použijte když musíte restartovat klientský počítač v rámci daného časového úseku. Tato
možnost nabízí uživateli šanci uložit data a ukončit programy a zajistí, že restartují počítač.

Zpráva o restartu Zpráva, která se zobrazí ve výzvě informuje uživatele, že se počítač chystá provést restart.
Další možnosti Tyto možnosti souvisejí s ostatními programy, které mohou být v době restartu spuštěny a řídí tak

chování klientského počítače.
• Tvrdý restart

Tato možnost slouží k vynucení restartu klientského počítače bez ohledu na další aktivity, které
v rámci počítače probíhají. Ve většině případů tuto možnost nepoužijete s výjimkou extrémních
okolností.

• Pokud uživatel není přihlášen, restartovat okamžitě
Není-li uživatel přihlášen ve chvíli, kdy instalace žádá o provedení restartu, tato možnost vynutí
okamžitý restart a přepíše probíhající akce.
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Restartování klientských počítačů z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Sada funkcí pro instalaci klienta
Novou Sadu funkcí klientské instalace přidáte nebo upravíte stávající sadu na konzole správy Admin > Instalační
balíky > Sada funkcí klientské instalace > Úlohy. Vyberte funkce ochrany, které budou instalovány na klientských
počítačích, a uložte je jako sadu. Po vytvoření 32bitového klientského softwaru nebo 64bitového klientského softwaru pro
počítače s operačním systémem Windows vyberte název funkce.

Table 375: Funkce klientské instalace

Funkce Možnosti a popisy

Název a popis Uvádí název a popis, které se zobrazí při otevření dialogu Exportovat balík. Když otevřete dialog
Exportovat balík a po klepnutí na možnost Instalační balík klienta > Exportovat instalační balíček
klienta, můžete vybrat sadu funkcí ve skupinovém rámečku Nastavení a funkce instalace.
Pokud vytvoříte nový balík pomocí Průvodce zavedením klienta, tuto sadu funkcí můžete vybrat ve
skupinovém rámečku Vyberte skupinu a sady funkcí instalace vedle možnosti Nastavení instalace.

Verze sady funkcí Nové verze softwaru nabízejí nové funkce, které však nemusí být kompatibilní s nainstalovanými klienty
starších verzí. Můžete zvolit použití staršího seznamu funkcí a vytvořit pro tyto klienty klientské instalační
balíčky.

Ochrana před viry a
spywarem a základní
ochrana při stahování

Nabízí funkce základní ochrany před viry a spywarem a základní ochrany při stahování. Můžete také vybrat
další možnosti:
• Pokročilá ochrana při stahování

Poskytuje komplexnější ochranu při stahování. Tato volba vytvoří balíček, který při zavádění bude
vyžadovat více síťových prostředků než základní balíček.

• Prověřování ochrany e-mailu
Povoluje funkci Auto-Protect pro vybrané e-mailové klienty. Na poštovních serverech tuto funkci
nepovolujte. Na serverových operačních systémech není funkce Prověřování POP3/SMTP (známa také
jako funkce Auto-Protect pro internetovou poštu) nainstalována, ani když je vybrána.

Note: V případě instalačních balíků klienta poštovních serverů nezaškrtávejte v části Ochrana před viry
a spywarem a základní ochrana při stahování možnosti nástroje pro prověřování e-mailů. V případě
instalačních balíků klienta pro pracovní stanice vyberte používaný typ nástroje pro prověřování e-mailů na
poštovním serveru ve vašem prostředí. Pokud například používáte poštovní server Microsoft Exchange,
zaškrtněte možnost Microsoft Outlook Scanner pro klientské počítače.

Note: Na všechny pracovní stanice a přenosné počítače byste měli nainstalovat prevenci narušení.
Vzhledem k tomu, že prevence narušení může u serverů s vysokou propustností způsobit potíže s
výkonem, buďte při jejím nasazení na tomto typu serverů obezřetní.

Note: Společnost Symantec testovala a certifikovala součásti ochrany před viry a spywarem při použití
v prostředích kompatibilních s nařízením FDCC.

Aktivní ochrana před
hrozbami.

Povoluje funkci aktivní ochrany před hrozbami a umožňuje povolit tyto možnosti:
• Ochrana technologií SONAR

Povoluje klientský software aktivního prověřování hrozeb SONAR. Tento software chrání procesy
spouštěné na klientských počítačích proti útokům založených na heuristických hodnotách spíše než na
osobních signaturách. Aktivní ochrana před hrozbami vyžaduje k instalaci také volbu ochrany před viry
a spywarem.

• Řízení aplikací a řízení zařízení
Povoluje technologii ochrany, která umožňuje na klientských počítačích řídit různé softwarové aplikace
a hardwarová zařízení.
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Funkce Možnosti a popisy

Ochrana před
neoprávněným využitím
sítě a hostitele

Nabízí ochranu před neoprávněným využitím sítě a hostitele, jejíž součástí je brána firewall, prevence
narušení a ochrana paměti před neoprávněným využitím.

Note: Chcete-li používat vlastní signatury IPS, je nutné nainstalovat bránu firewall.

Posílení zabezpečení
aplikací

Povolí funkci posílení zabezpečení aplikací, která je součástí produktu Symantec Endpoint Security
Complete. Posílení zabezpečení aplikací izoluje aplikace před hrozbami v klientech Windows. Také sleduje
a blokuje podezřelé chování v běžně používaných aplikacích, jako jsou prohlížeče, systém Microsoft Office
a aplikace Adobe Acrobat.

Note: Aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager je nutné zaregistrovat v cloudové konzoli ICDm,
jinak nebude možné tuto funkci spustit. Je také nutné pořídit přihlášení k odběru aplikace Symantec
Endpoint Security Complete.

Tato funkce se spustí u většiny operačních systémů, ve kterých je používán klient aplikace Symantec
Endpoint Protection, s několika výjimkami. Další informace o požadavcích na systém naleznete v článku:
Systémové požadavky na zajištění systémuSymantec Endpoint Protection

Ochrana proti hrozbám
v aplikaci Endpoint pro
službu AD

Povolí v klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection funkci Ochrana proti hrozbám v aplikaci
Symantec Endpoint pro službu Active Directory, aby zajistila ochranu proti hrozbám, jejichž cílem je služba
Active Directory.

Přesměrování síťového
provozu

Přesměrování síťového provozu přesměruje internetový provoz na klientských počítačích se systémem
Windows a Mac do služby WSS (Symantec Web Security Service). Když uživatel přistupuje k webu pomocí
webového prohlížeče, odešle veškerý provoz webového prohlížeče prostřednictvím nejbližší cloudové
služby Web Security Service, kde jsou vynuceny síťové zásady zabezpečení. Server proxy Symantec WSS
může provoz přesměrovat, povolit nebo zablokovat. Tato funkce vyžaduje licenci ke službě Symantec Web
Security Service. Pokud vyberete tuto ochranu bez výběru dalších ochran, klienti verze 14.3 MP1 a starší
obdrží pouze ochranu integrity hostitele.

Přidat instalační balík klienta
Toto dialogové okno umožňuje přidávat balíky do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, takže je můžete
konfigurovat a exportovat pro instalace nebo aktualizace klientů. Můžete přidávat balíky obsahující nejnovější software,
které obdržíte od společnosti Symantec. Balíky mohou být soubory .info nebo .zip. Nemůžete přidávat opravy.

Table 376: Přidat nový softwarový balík

Nastavení Možnosti a popisy

Zadejte název tohoto
balíku

Název balíku se zobrazí v konzoli až po přidání.

Určete zdrojovou
složku pro soubory
balíku

Umožňuje vyhledat přidávaný balík.

Popis Popis balíku, který se objeví v konzole.

Nastavení Exportování balíku
V tomto dialogovém okně můžete vytvořit soubory klientské instalace. Pro klienty Windows, klienty Mac a klienty Linux
jsou k dispozici rozdílná nastavení.

Balíčky Windows můžete exportovat jako samostatně spustitelný soubor nebo jako sbírku souborů vhodnou pro distribuci
prostřednictvím nástroje třetí strany.
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NOTE

Instalační balíčky klienta Mac a Linux se automaticky exportují ve formátu archivu ZIP. Pokud chcete správně
zachovat oprávnění souborů, měli byste archiv rozbalit pomocí programu pro archivaci, který je nativní pro
daný operační systém. Použijte například Mac Archive Utility nebo příkaz ditto. K rozbalení souborů pro tyto
operační systém nelze použít příkaz pro rozbalení v systému Mac, aplikaci třetí strany či aplikaci v systému
Windows.

Pokud upgradujete z předchozí verze, cesta balíčku klienta Mac je příliš dlouhá a export se nezdaří. Pro balíček
klienta Mac musíte zvolit kratší cestu.

Nastavení exportování balíčku popisuje nastavení pro exportování instalačních souborů klienta Windows, Max a Linux.

Table 377: Nastavení Exportování balíku

Nastavení Možnosti a popisy

Exportovat složku Windows, Mac a Linux.
Najděte a vyberte složku, která má obsahovat exportovaný instalační soubor. Pokud určíte neexistující
adresář, proces exportu jej za vás automaticky vytvoří.
Balíček exportu nepodporuje adresáře s dvoubajtovými znaky nebo znaky high-ASCII a blokuje jejich
výběr.
Proces exportu vytvoří v této složce vnořené složky a do nich vloží instalační soubory. Pokud například
vytvoříte instalační balíček pro skupinu pojmenovanou Moje Skupina ve skupině Moje společnost, bude
vytvořena složka pojmenovaná Moje společnost_Moje Skupina. Tato složka obsahuje exportovaný
instalační balík.

Vytvořit jediný soubor
EXE pro tento balíček

Pouze systém Windows.
Vytvoří jediný spustitelný soubor pro instalaci.
Samostatné spustitelné soubory nejsou podporovány instalací zásady skupiny služby Active Directory ani
automaticky aktualizovány pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

Funkce a nastavení
instalace

Pouze systém Windows.
Nastavení instalace pro počítače Mac platí pouze pro automatický upgrade.
• Při aktualizaci udržovat stávající funkce klienta (od verze 14.3 RU1 MP1)

Ponechá momentálně nainstalované funkce klienta z předchozí verze. Funkce klienta zůstanou
zachovány, i když se liší od funkcí v balíčku pro aktualizaci.
Ve výchozí konfiguraci je toto nastavení povoleno.
Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete vybrat jinou sadu funkcí v možnosti Vybrat prvky
zabezpečení pro tento balíček.

• Vyberte nastavení instalace pro tento balíček.
Nastavení instalace klienta, která aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zahrnuje ve
výchozím nastavení nebo která jste nakonfigurovali a pojmenovali. Nastavení instalace ovlivní prostředí
koncového uživatele během instalace. Nastavení může například vyžadovat zásah uživatele během
instalace, nebo instalace po dokončení vynutí restart počítače.
Nastavení instalace také určují, zda instalační balíček nainstaluje standardního klienta, klienta
Embedded nebo VDI či klienta vnitřní sítě.
Výběr typu instalace klienta

• Vyberte nastavení zabezpečení pro tento balík.
Funkce klientské instalace, které jste konfigurovali a pojmenovali, a výběr vestavěných funkcí. Funkce
instalace klienta určují, které softwarové komponenty klienta se nainstalují.

• Zahrnout do instalačního balíčku klienta definice virů
Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete do instalačního balíčku klienta zahrnout definice virů. V případě
sítě s malou šířkou pásma zaškrtnutí této možnosti zrušte. Jakmile se klient připojí k serveru pro
správu, obdrží úplnou sadu definic virů.
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Nastavení Možnosti a popisy

Exportovat nastavení
nebo Členství ve
skupině

Platí pro systémy Windows, Mac a Linux kromě případů, kdy je uvedeno že ne.
• Exportovat spravovaného klienta

Umožňuje exportovat nespravovaný balík, který obsahuje výchozí zásady zabezpečení. Po zavedení
tohoto balíku můžete klienty spravovat automaticky pomocí konzoly aplikace Symantec Endpoint
Protection Manager.

• Exportovat nespravovaného klienta
Umožňuje exportovat nespravovaný balík, který obsahuje výchozí zásady zabezpečení. Po zavedení
tohoto balíku není možné spravovat klienty pomocí konzoly aplikace Symantec Endpoint Protection
Manager.
U systému Mac a Windows můžete kdykoli konvertovat nespravovaného klienta na spravovaného
klienta pomocí Zavedení komunikační aktualizace balíčku prostřednictvím Průvodce zavedením
klienta.

• Exportovat balíčky se zásadami z těchto skupin (pouze systém Windows a Linux)
V systému Windows toto nastavení umožňuje exportovat spravované balíčky se zásadami zabezpečení
z dané skupiny nebo skupin. Pokud vyberete více skupin, proces exportu vytvoří pro každou skupinu
samostatný podadresář pro instalační soubory. Po zavedení exportovaného klientského softwaru se
klientské počítače automaticky zobrazí ve skupině, kterou jste pro instalaci vybrali.
V systému Linux je toto nastavení k dispozici, pouze pokud exportujeme nespravovaný balíček. Pokud
toto nastavení nezrušíte, budou se používat výchozí nastavení.

• Automaticky přidat klienty do zvolené skupiny. Stávající klienti zůstanou ve své aktuální
skupině. (pouze systém Windows)
Po instalaci spravovaného balíčku automaticky přidá nové klienty do zvolených skupin.

Režim zásad Pouze systém Windows. Společnost Symantec doporučuje, abyste vždy používali režim počítače.
• Režim počítače

Určuje, že zásady z balíčku klientské instalace budou použity na počítače při jejich ověření aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager. Toto nastavení doporučujeme pro první instalaci.

• Režim uživatele
Určuje, že zásady z balíčku klientské instalace budou použity na uživatele při jejich přihlášení
k počítačům a ověření aplikací Symantec Endpoint Protection Manager.

Nastavení upgradu Pouze systém Windows a Mac.
Toto nastavení vám umožní uchovávat aktuální protokoly, zásady a nastavení komunikace klient-server
nebo odebrat předchozí protokoly a zásady a obnovit nastavení komunikace klient-server.

Vlastnosti instalačního balíku klienta
Toto dialogové okno popisuje relevantní vlastnosti instalačního balíčku klienta. Můžete zde změnit název a popis.

Seznam serverů pro správu pro název seznamu
Toto dialogové okno zobrazuje servery pro vyrovnání zátěže a zotavení při selhání, se kterými bude softwarový balík
komunikovat, pokud vyberete tento seznam serverů pro správu. Priorita 1 označuje servery pro vyrovnání zátěže. Vyšší
priorita označuje servery pro převzetí služeb při selhání.

Přidat instalační balíček klienta: Obecné
Toto dialogové okno umožňuje vybrat balíček pro distribuci, součásti v balíčku pro distribuci, nastavení instalace a čas
distribuce.

NOTE

Pokud zobrazíte toto téma nápovědy z průvodce Aktualizovat klienty paketem, vaše nastavení na kartě
Obecné platí pouze pro Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta a pro Rozvrh aktualizací.
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Table 378: Nastavení konfigurace obecné aktualizace

Možnost Popis

Vyberte balík k použití pro
aktualizaci klientů v této
skupině

Umožňuje vybrat balíček pro automatickou aktualizaci. Proces je standardně nastaven tak, že
pokud klient spustí funkci, která není v balíčku aktualizace, tato funkce bude odinstalována, pokud
nezaškrtnete možnost Při aktualizaci udržovat stávající funkce klienta.

Popis Popis balíku.
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Možnost Popis

Nastavení klienta • Při aktualizaci zachovat stávající funkce klienta (pouze v systému Windows)
Ponechá momentálně nainstalované funkce klienta z předchozí verze. Funkce klienta
zůstanou zachovány, i když se liší od funkcí v balíčku pro aktualizaci.
Zrušte označení tohoto okénka, pokud chcete vybrat jinou sadu funkcí z Výběr funkcí, které
chcete použít:
– Úplná ochrana pro klienty

Nabízí všechny funkce ochrany. Vhodné pro přenosné a stolní počítače. Zahrnuje
Rozšířenou ochranu při stahování a všechna prověřování e-mailů klienta.

– Úplná ochrana pro servery
Zahrnuje všechny technologie ochrany kromě všech prověřování e-mailů klienta. Vhodné
pro servery vyžadující maximální zabezpečení sítě.

– Základní ochrana pro servery
Zahrnuje pouze Ochranu před viry a spywarem a základní ochranu při stahování
Vhodné pro servery vyžadující maximální výkon sítě.

– Ochrana služby Active Directory
Zahrnuje funkci Ochrana proti hrozbám v aplikaci Symantec Endpoint pro službu Active
Directory, aby zajistila ochranu proti hrozbám, jejichž cílem je služba Active Directory.

Sada funkcí pro instalaci klienta
Seznam obsahuje a umožňuje výběr jakékoli z dalších sad funkcí dříve vytvořených v rámci
Admin > Instalační balíčky > Sady funkcí klientské instalace.
Některé funkce zabezpečení nejsou podporovány na všech platformách. Viz:
Nová funkce je nainstalována, i když byl automatický upgrade nastaven tak, aby zachoval
stávající funkce
Funkce Symantec Endpoint Protection založené na platformě

Note: Funkce posílení zabezpečení aplikace Symantec Endpoint Protection je nainstalována
automaticky i v případě, že dříve nainstalována nebyla a toto políčko je zaškrtnuto (od verze
14.2).

• Pokud jazyk není k dispozici, upgradujte na angličtinu.
Od verze 14.3 RU2 se aplikace Symantec Endpoint Protection překládá pouze do čtyř
jazyků: francouzština, japonština, brazilská portugalština a španělština. Pokud zaškrtnete
tuto možnost, klienti přeložení do jiných jazyků budou nainstalováni v angličtině. Pokud
zrušíte zaškrtnutí této možnosti, klient se upgradovat nebude. Italský klient verze 14.3 RU1 se
například nebude upgradovat a zůstane ve verzi 14.3 RU1.

• Nastavení instalace
– V případě systému Windows definuje tato možnost nastavení instalace a nastavení

upgradu a také nastavení restartu při dokončení instalace. V případě systému Windows
je ve výchozím nastavení vybrána možnost Výchozí nastavení instalace standardních
klientů pro systém Windows.

– V případě systému Mac definuje tato možnost nastavení upgradu a nastavení restartu při
dokončení instalace.

Seznam obsahuje a umožňuje výběr jakéhokoli dalšího nastavení instalace dříve vytvořeného
v rámci Admin > Instalační balíčky > Nastavení instalace klienta. V případě balíčků pro
systém Windows můžete vybrat pouze nastavení klienta systému Windows a v případě
instalačních balíčků pro systém Mac zase nastavení klienta systému Mac.

• Zahrnout do instalačního balíčku klienta nové typy obsahu
Zahrne nový obsah, který se změnil oproti předchozí verzi. Nový obsah zahrnuje nové funkce
nebo změny stávajících funkcí, které vyžadují nový obsah. Obsahem může být například
nekompatibilní definicí z předchozí verze. Pokud použijete tuto možnost, instalační balíček
bude větší, ale klient bude obsahovat většinu aktuálního obsahu okamžitě po upgradu.
Jestliže tuto možnost nepoužijete, bude balíček menší, ale klient bude muset po instalaci
stáhnout aktualizace pomocí nástroje LiveUpdate nebo pomocí Symantec Endpoint Protection
Manager.
Aktuální verze klienta musí být uvedena v instalačním balíčku Symantec Endpoint Protection
Manager, aby bylo možné využít výhod této funkce. Například pro zahrnutí definici do
instalačního balíčku pro aktualizaci z verze 12.1.x na verzi 14 musíte také mít instalační
balíček klienta 12.1.x uložený v produktu Symantec Endpoint Protection Manager. Tento
dodatečný požadavek je nezbytný z důvodu změny definic z verze 12.1.x na verzi 14.x.

Informace o tom, které funkce jsou podporovány v klientech se systémy Windows, Mac a Linux,
naleznete zde: Funkce Symantec Endpoint Protection založené na platformě
Import instalačních balíčků klienta do aplikace Symantec Endpoint Protection Manager
Výběr typu instalace klienta
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Možnost Popis

Zdroj pro stahování • Stáhnout balíček klienta ze serveru pro správu
Stahuje balíček z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager.

• Stáhnout balíček klienta z následující adresy URL (http nebo https):
Bude balíček stahovat z webového serveru, který jste dříve nastavili pro aktualizaci. Tato
aktualizace se musí skládat z jednoho spustitelného souboru nebo komprimovaného souboru.
Tyto soubory je třeba exportovat z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Jsou
podporovány jen protokoly HTTP a HTTPS.

Plán upgrade Umožňuje nastavit čas aktualizace klientských počítačů.
• Od, Do

Určuje časové období pro instalaci balíčků. Pokud se shodují hodnoty Od a Do, aktualizace se
spustí okamžitě.

• Distribuovat upgrade prostřednictvím
Určuje počet dní, během nichž se mají balíčky distribuovat. Doba je vypočtena pomocí
následujícího vzorce:
(Package Size/Server Transfer Rate) * Number of Computers

Jako
MB / MB per second * Num = seconds

Nastavit soubor uživatelských informací
Tento dialog umožňuje vyzvat uživatele během instalace klientského softwaru k zadání osobních informací. Tato
informace se v dialogu Vlastnosti zobrazí pro každého uživatele a počítač. Po shromáždění informací je třeba je
uchovávat a aktualizovat ručně.

NOTE

Při prvním povolení této možnosti se v klientském počítači zobrazí dialogové okno Aktualizovat informace
o uživateli. Pokud však upravíte jedno z polí, dialogové okno se znovu neobjeví. Jediný způsob jak uživatel
pozná, že chcete nové informace, je že otevře dialogové okno Aktualizovat informace o uživateli.

Table 379: Soubor uživatelských informací

Nastavení Možnosti a popisy

Sesbírat uživatelské
informace

Zobrazí dialog s výzvou pro uživatele, aby zadali osobní informace.

Místní zpráva V horní části dialogového okna se zobrazí zpráva, která uživatelům vysvětlí, co mají psát.
Povolit možnost
Upozornit později

Umožňuje uživatelům oddálit vyplnění dialogu po zadanou dobu v minutách.

Vybere pole, pro která
uživatel nezadal vstup.

Pole pro zadání (pole), která se zobrazí uživatelům v dialogu.

Volitelné Umožňuje uživatelům volitelně zadat informace do souvisejícího názvu pole.

Přidat instalační balíček klienta: Upozorňování
V tomto dialogovém okně můžete zadat, zda mají být uživatelé informováni o upgradu softwaru a zda mohou upgrade
odložit.
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Table 380: Nastavení upozorňování na aktualizaci

Nastavení Popis

Upozornit uživatele před
provedením aktualizace

Umožňuje zaslat výchozí zprávu nebo vlastní zprávu, která se uživatelům zobrazí před zahájením
aktualizace.
Zpráva smí obsahovat maximálně 128 znaků na 2 řádcích.

Použít výchozí Obnoví výchozí nastavení zprávy upozornění.
Povolit uživatelům odložit
proces aktualizace

Když je upozornění povoleno, můžete volitelně umožnit uživatelům odložit aktualizaci o
nastavitelnou dobu. Nabídky Minimální doba a Maximální doba nabízejí řadu hodnot.

Nastavení instalace klienta pro systém Mac
Pokud chcete v konzoli pro správu přidat nová nebo upravit stávající Nastavení instalace klienta, použijte možnost
Správce > Instalovat balíčky > Nastavení instalace klienta > Úlohy. Můžete určit nastavení upgradu a nastavení, které
ovlivní chování restartu po dokončení upgradu. Toto nastavení se vztahuje pouze na upgrade a nikoli na tvorbu nového
instalačního balíčku klienta.

Každou skupinu voleb musíte pojmenovat. Název nastavení se vybírá při automatickém upgradu klientů pomocí průvodce
Aktualizovat klienty s balíčkem.

Nastavení upgradu pro systém Mac
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Table 381: Nastavení restartu pro systém Mac

Nastavení Popis

Metoda restartování • Vynucený restart
Tuto možnost použijte, pokud je restart počítače důležitější než jeho dopad na uživatele. Uživatel
nemůže opozdit restart svého počítače. Tato možnost je vhodná pro řešení hrozby nebo silného
útoku.

• Zpožděný restart
Restart klienta můžete zpozdit o vybraný interval. Restart je často odložen, aby bylo vyhověno
potřebám uživatele. Odložení restartu počítače můžete uživateli povolit. Uživateli je dáno pět minut na
uložení neuložených dat.

• Bez restartu
Tuto možnost použijte, pokud neexistuje žádná bezprostřední hrozba nebo potřebujete klienta
restartovat v určitou dobu. Tato možnost je dobrou volbou když čekáte na restart počítače v rámci
běžné rutiny. V některých případech můžete být vyzváni, abyste klientský počítač restarovali a službu
tak spustili. V případě takového požadavku obdržíte oznámení.

• Vlastní restart
Tuto možnost použijte když potřebujete kombinaci nastavení, která ostatní způsoby restartu nenabízí.

Restartovat klientský
počítač

• Okamžitě
Tuto možnost použijte když musíte restartovat klientský počítač bez prodlevy. Mezi situace vyžadující
bezprostřední restart patří náprava malwaru, potřeba provedení plánované akce a aktivní ochrana
proti hrozbám s okamžitým účinkem. Použijte s Vynuceným restartem pro ty nejrychlejší restarty
počítačů.

• V tento okamžik nebo Až do tohoto okamžiku
Tuto možnost použijte, jestliže může okamžitý restart ovlivnit práci nebo když můžete restart
bezpečně odložit. Nezapomeňte se seznámit s možnými následky, které vyplynou z odložení restartu
v případě výskytu aktivní hrozby.

• Generovat náhodný čas spuštění tak, aby měl hodnotu + nebo – 2 hodiny
Tuto možnost použijte, abyste předešli konfliktům s ostatními naplánovanými úkoly a mohli
řídit chování klienta při restartu. Generování náhodného času restartu umožní restartování
klientů v různých časech, a to v rozsahu od jedné do osmi hodin. Tato možnost je užitečná ve
virtualizovaném prostředí, kdy ulehčí přetížení hardwaru. K tomuto přetížení může dojít v případě, že
se všechna virtuální zařízení hostovaná na serveru restartují najednou.

Výzva • Bez výzvy
Tato možnost je běžně používána spolu s možností Tentokrát a umožňuje potlačit zobrazení výzvy k
restartu v době, kdy není uživatel v dosahu počítače.

• Zeptat se s odpočítáváním času
Tuto možnost je možné použít k zobrazení výzvy s informací o bezprostředně vyžadovaném restartu.
Tato možnost je zejména užitečná při použití s nastavením Okamžitě a Tentokrát.

• Zeptat se a povolit uživateli odložit restart až do nebo Zeptat se a povolit připomenutí znovu až
za
Tuto možnost použijte když musíte restartovat klientský počítač v rámci daného časového úseku. Tato
možnost nabízí uživateli šanci uložit data a ukončit programy a zajistí, že restartují počítač.

Zpráva o restartu Zpráva, která se zobrazí ve výzvě informuje uživatele, že se počítač chystá provést restart.
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Nastavení Popis

Další možnosti Tyto možnosti souvisejí s ostatními programy, které mohou být v době restartu spuštěny a řídí tak
chování klientského počítače.
• Tvrdý restart

Tato možnost slouží k vynucení restartu klientského počítače bez ohledu na další aktivity, které
v rámci počítače probíhají. Ve většině případů tuto možnost nepoužijete s výjimkou extrémních
okolností.

• Pokud uživatel není přihlášen, restartovat okamžitě
Není-li uživatel přihlášen ve chvíli, kdy instalace žádá o provedení restartu, tato možnost vynutí
okamžitý restart a přepíše probíhající akce.

Table 382: Nastavení upgradu pro systém Mac

Nastavení Možnosti a popisy

Nastavení upgradu • Udržovat všechny protokoly, zásady a nastavení komunikace klient-server
Zachová všechny protokoly a nastavení předchozích aktualizací. Zachová nastavení komunikace se
serverem pro správu.

• Odebrat všechny předchozí protokoly a zásady a resetovat nastavení komunikace klient-server
Odstraní a nahradí všechny protokoly a předchozí nastavení. Smaže a nahradí nastavení serveru pro
komunikaci.

Upgrade klientského softwaru pomocí funkce automatického upgradu

Monitorování a zprávy
Domovská stránka
Přizpůsobitelná domovská stránka obsahuje důležité informace o stavu zabezpečení vaší sítě.

Pokud váš účet správce nemá oprávnění k zobrazování hlášení, domovská stránka nebude tato automaticky vytvářená
hlášení obsahovat.

Přidání účtu správce a nastavení přístupových práv
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Table 383: Položky domovské stránky a hlášení

Zpráva nebo
informace o stavu Popis

Stav zabezpečení • Stav zabezpečení – Dobrý nebo Vyžaduje pozornost.
Limity nastavené na kartě Předvolby > Stav zabezpečení určují definice Dobrý a Vyžaduje
pozornost.

• Předvolby
Umožňuje měnit některá z výchozích možností zobrazených na panelu Stav zabezpečení,
kartách Domovská stránka a monitory, zprávách a protokolech.
Konfigurace předvoleb hlášení

• Žádná nepotvrzená oznámení za posledních 24 hodin
Když je splněna určitá podmínka nebo je provedena zadaná akce, vygeneruje server pro správu
oznámení. Nepotvrzené oznámení je oznámení, které jste si nepřečetli do 24 hodin od jeho
přijetí.
Zobrazení a potvrzení oznámení
Máte-li k dispozici účet správce systému, můžete klepnout na odkaz Předvolby a pomocí karty
Domovská stránka a Monitory toto zobrazení upozornění změnit.
Můžete také vytvářet upozornění, která server pro správu běžně automaticky nevytváří.
Nastavení oznámení správce

Stav koncového bodu Zobrazuje celkový stav zabezpečení systému u koncových bodů na síti.
• Aktuální

Počet koncových bodů, jejichž definice jsou aktuální.
• Zastaralé

Počet koncových bodů, jejichž definice jsou zastaralé.
• Offline

Počet koncových bodů, které jsou offline.
• Zakázáno

Počet koncových bodů, které jsou zakázané. Stav Zakázáno je u koncových bodů uveden,
pokud je v důsledku nefunkčnosti nebo akce uživatele zakázána jedna či více technologií
ochrany. Pokud zásada správce zakáže koncové body, dané koncové body se v tomto grafu
nezobrazí.

• Integrita hostitele je narušena
Počet koncových bodů, které neprošly kontrolou integrity hostitele. Toto číslo je vždy nula,
pokud není povolena funkce Integrita hostitele.

• Počítače, které je třeba restartovat
Kliknutím na číslo zobrazíte počítače, které je třeba restartovat.

Stav licence Tato zpráva obsahuje licenční informace o zkušebních a placených licencích. Kliknutím na možnost
Podrobnosti licence zobrazíte hlášení, které obsahuje podrobné informace o všech licencích.
Postup správy počtu licencí pro netrvalé klienty VDI
Vyčištění zastaralých dočasných klientů VDI za účelem uvolnění licencí

Symantec Security Response Oddíl Security Response zobrazuje měřidlo ThreatCon, které označuje aktuální úroveň závažnosti
hrozby pro počítače v síti. Úrovně závažnosti jsou založeny na zkouškách prováděných ve středisku
Symantec Security Response. Úroveň závažnosti ThreatCon představuje celkový přehled globální
bezpečnosti v Internetu.
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Zpráva nebo
informace o stavu Popis

Souhrn aktivity: Virus a rizika Zobrazuje souhrn aktivity za poslední hodinu a souhrn virů a bezpečnostních rizik. Můžete
změnit časový interval, za který chcete zobrazit počet zjištění. Můžete například vybrat možnost
Posledních 24 hodin.
Kliknutím na položku Předvolby > Domovská stránka a monitory změňte časový interval a
zobrazení počtu zjištění.
Shrnutí aktivity podle počtu zjištění obsahuje tyto informace:
• počet akcí provedených u virům a bezpečnostních rizik,
• výskyt zjištění nových virů a bezpečnostních rizik,
• počet počítačů, které jsou napadeny viry a bezpečnostními riziky.
Shrnutí aktivity podle počtu počítačů obsahuje tyto informace:
• počet počítačů, ve kterých byly u virů a bezpečnostních rizik provedeny různé akce,
• celkový počet zjištění nových virů a bezpečnostních rizik,
• počet počítačů, které jsou napadeny viry a bezpečnostními riziky.
Předpokládejme například, že máte v zobrazení Počet zjištění pět akcí Vyčištěno. Došlo-li ke všem
zjištěním na stejném počítači, zobrazení Počet počítačů ukáže číslo jedna, nikoliv pět.
Podezřelý
Označuje, že funkce SONAR nalezla položku, které byste měli věnovat pozornost. Nemusí jít nutně
o nebezpečnou položku. Určíte-li, že toto riziko není nebezpečné, můžete použít Zásadu výjimek a
vyjmout je z dalšího zjišťování. Pokud je jedinou akcí při zjištění rizika Pouze protokol a určíte-li toto
riziko jako nebezpečné, můžete použít Zásadu výjimek k ukončení rizika nebo k jeho přesunutí do
karantény. Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection nebude schopná riziko potlačit, může být
zapotřebí se ho zbavit ručně.
Nově infikované / Stále infikované
Uvádí počet rizik, kterými byly počítače nakaženy během zvoleného časového intervalu. Skupina
Nově infikované je podmnožina skupiny Stále infikované. Počet Stále infikované ukazuje celkový
počet rizik, která bude prověřování nadále klasifikovat jako infikovaná, a to i v nastaveném časovém
intervalu. Počítač bude stále infikován například proto, že aplikace Symantec Endpoint Protection
může riziko odstranit pouze částečně.
Hodnoty Nově infikované a Stále infikované udávají rizika, která k vyčištění vyžadují některou další
akci. Ve většině případů lze tuto akci provést v konzole a není nutné přecházet do počítače.

Note: Počítač je považován za součást počtu Nově infikované, pokud k události zjištění došlo
během časového intervalu uvedeného na domovské stránce. Jestliže například neopravené riziko
zasáhlo počítač během posledních 24 hodin, hodnota Nově infikované na domovské stránce
vzroste. Příčinou toho, že riziko nebylo opraveno, může být provedení částečné nápravy nebo
nastavení zásad zabezpečení pro toto riziko na hodnotu Pouze protokol.

Je možné určit celkový počet událostí, ke kterým došlo za poslední časový interval nastavený pro
zobrazení na domovské stránce. Chcete-li určit celkový počet, sečtěte hodnoty ze všech řádků
Shrnutí aktivity kromě počtu Stále infikované.

Souhrn aktivity: Neoprávněná
využití

Zobrazuje souhrn aktivity, ve kterém jsou uvedeny události zjištěné funkcí Omezení zneužití paměti
za poslední hodinu. Můžete změnit časový interval, za který chcete zobrazit počet zjištění. Můžete
například vybrat možnost Posledních 24 hodin.

Oblíbená hlášení Část Oblíbená hlášení obsahuje několik výchozích hlášení včetně hlášení o zjištěních základní
ochrany před neoprávněným využitím. Tuto část je možné upravit nahrazením jednoho nebo
několika uvedených hlášení libovolným jiným výchozím nebo vlastním hlášením, které potřebujete.
Oblíbená hlášení jsou spouštěna při každém zobrazení, aby jejich data byla aktuální.

Předvolby: Stránka Domovská stránka a monitory
Kartu Domovská stránka a monitory je možné použít ke změně výchozích možností nastavení následujících položek.

 808



 

Table 384: Možnosti zobrazení karty Souhrn stránky Domovská stránka a Monitory

Možnost Popis

Časové období Určuje jednotku času používanou ve zprávách zobrazovaných na stránkách Domovská stránka a
Monitory, konkrétně na kartě Souhrn.
Výchozí hodnota je posledních 12 hodin.

Interval automatických
aktualizací

Určuje rychlost, jakou se Domovská stránka a stránka Monitory > karta Souhrn automaticky obnovují.
Výchozí nastavení je každých 15 minut.

Oznámení Určuje, která oznámení jsou zahrnuta do počtu nepotvrzených oznámení na Domovské stránce.
Ve výchozím nastavení jsou zobrazena všechna oznámení, bez ohledu na to, kdo je vytvořil. Pokud
vyberete možnost Zobrazit pouze má oznámení, budou do počtu na domovské stránce zahrnuta pouze
oznámení, která jste vytvořili, ale neodsouhlasili.
Tato možnost je dostupná pouze správcům systému.
Správci domény a omezení správci vždy vidí pouze oznámení, která vytvořili, ale nepotvrdili.

Zobrazení shrnutí
aktivity virů a rizik

Určuje, jak se zobrazují data v části Shrnutí aktivity virů a rizik na stránce Domovská stránka.

Předvolby: Stav zabezpečení
Na kartě Stav zabezpečení můžete změnit výchozí možnosti používané pro prahové hodnoty stavu zabezpečení. Tyto
prahové hodnoty určují, kdy se stav zabezpečení domovské stránky na konzole změní na červenou, aby označil, že
něco není v pořádku.

Výchozí hodnota většiny možností činí 10 procent a 30 dní.

Předvolby: Protokoly a hlášení
Na kartě Protokoly a hlášení můžete změnit možnosti, které se používají pro zobrazení protokolů a hlášení. Můžete také
konfigurovat starší protokoly a odeslat je na server.

Table 385: Možnosti protokolů a hlášení

Možnost Popis

Formát data Určuje formát data, který se používá při zobrazení data v hlášeních a protokolech na konzole
nebo v prohlížeči.
Výchozí nastavení je MMDDRR.

Note: Toto nastavení se nepoužije u dat definice virů a verzí zobrazených v tabulkách, které vždy
používají formát R-M-D.

Oddělovač data Určuje oddělovač data, který se používá při zobrazení data v hlášeních a protokolech na konzole
nebo v prohlížeči.
Ve výchozím nastavení je oddělovačem lomítko (/).

Maximální počet řádků v tabulce
hlášení

Určuje maximální počet řádků, které se zobrazí v tabulkových hlášeních HTML.
Výchozí nastavení je 200 řádků; maximální počet řádků je 99 999.

Časové pásmo použité při
exportu

Určuje časové pásmo, které se používá při exportu protokolů do jiných počítačů.

Formát podsítě pro protokol
IPv4 pro seskupení podle

Určuje formát podsítě adresy IP, který chcete použít k seskupení informací do zobrazení protokolu
a hlášení.
Můžete si vybrat třídu B, třídu C, nebo vlastní formát podsítě.
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Možnost Popis

Vlastní formát podsítě pro
protokol IPv4

Pokud vyberte formát Vlastní pro možnost Formát podsítě pro seskupení podle, určuje vlastní
masku podsítě, kterou chcete použít k seskupení informací do zobrazení protokolu a hlášení.
Můžete použít zápis s destinnými čárkami xxx,xxx,xxx,xxx, kde každá trojice je desetinné číslo v
rozsahu 0 až 255 včetně.

Formát podsítě pro protokol
IPv6 (prefix CIDR)

Zadejte prefix podsítě IPv6 CIDR pro vaše prostředí.

Zahrnout nastavení filtru do
hlášení

Určuje, zda se kritéria dotazu používaná k vytvoření hlášení zobrazí v hlášení.
Výchozí nastavení není zahrnuto v nastavení filtru.

Stav příkazu
Pomocí karty lze zobrazit stav příkazů, které jste zadali z konzoly a další podrobnosti. Tato karta zobrazuje příkazy, které
jste provedli u klientů z konzoly, nikoli akce, jako například přidání rizika do zásad pro výjimky.

Tuto tabulku můžete také použít pro zrušení prověřování. Ikona zrušení se zobrazuje ve sloupci Příkaz u všech
probíhajících prověřování. Klepnutím na ikonu zrušení můžete probíhající prověřování zrušit.

Můžete vybrat příkaz a klepnutím na položku Podrobnosti zobrazit další informace o libovolném příkazu v tabulce. Pokud
byl příkaz odeslán do více počítačů, můžete oddělit podrobnosti pro každý počítač.

NOTE

Protokol Stav příkazu ukáže ve sloupci ikonu Dokončení, že můžete kliknout a získat tak více informací o
zjištění při prověřování. Zobrazení podrobností rovněž obsahuje ikonu, díky níž získáte podrobnosti o svém
počítači.

Stav příkazu: Podrobnosti

Rovněž můžete zobrazit průběh vybraného příkazu. Výsečový graf ukazuje stav všech příkazů.

Table 386: Možnosti filtru pro zobrazení stavu příkazu

Možnost Popis

Zobrazit příkazy Určuje časový rozsah příkazů, jejichž stav máte zobrazen. Pokud například vyberete možnost
Vystaveno kdykoli, zobrazí se všechny spuštěné příkazy určitého typu. Nebo můžete zobrazit
příkazy, které byly provedeny za posledních sedm dní.

Typu Určuje, o jakém typu příkazu budou zobrazeny podrobnosti o stavu, například o příkazu
Aktualizovat obsah nebo Povolit funkci Auto-Protect.
Jaké příkazy je možné spouštět v klientských počítačích?

se stavem: Určuje stav příkazů, o kterých zobrazujete podrobnosti, například Přijato, Dokončeno nebo
Zrušeno.

Table 387: Informace v tabulce Stav příkazu

Název sloupce Popis

Čas vystavení Datum a čas, kdy byl příkaz vyvolán.
Vystavil Název správce, který příkaz vyvolal.
Příkaz Název zadaného příkazu.
Popis Popis příkazu.
Ovlivnění klienti Počet klientů, na které má příkaz vliv.
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Název sloupce Popis

Stav dokončení Procento dokončení pro příkaz.
Zdroj Zdroj příkazu
Zdrojová adresa IP Adresa IP zdroje příkazu

Stav příkazu: Podrobnosti
Zobrazení Podrobnosti o stavu příkazu zobrazují podrobnosti o daném příkazu ve druhém okně.

Nastavení filtru Podrobnosti o stavu příkazu

Table 388: Sloupce protokolu Podrobnosti o stavu příkazu

Název sloupce Popis

Začátek Datum a čas, kdy byl příkaz vyvolán.
Poslední aktualizace Datum a čas poslední aktualizace, kterou klient o tomto příkazu odeslal na server.
Počítač / adresa IP Název a adresa IP počítače, na kterém byl příkaz vykonán.
Uživatel Pokud byl uživatel přihlášen k počítači v době vyvolání příkazu, označuje přihlašovací jméno uživatele.
Doména Název domény, ve které byl příkaz vykonán.
Stav Stav příkazu, jako například Nepřijato nebo Probíhá.
Podrobnosti Sloupec Podrobnosti obsahuje o stavu příkazu více informací. Obsahuje jedno z následujících

prohlášení:
• Úspěch
• Klient nespustil příkaz
• Klient nevykázal žádný stav
• Příkaz byl duplicitní a nebyl proveden
• Příkaz zařazený ve frontě nelze znovu spustit
• Bylo nalezeno bezpečnostní riziko!
• Prověřování bylo pozastaveno
• Prověřování bylo přerušeno
• Prověřování nezjistilo stav
• Prověřování se nepodařilo spustit
• Nelze zapnout automatickou ochranu
• Probíhá stahování pomocí služby LiveUpdate
• Stahování pomocí služby LiveUpdate se nezdařilo
• Odstranění z karantény se nezdařilo
• Odstraňování z karantény bylo částečně úspěšné
Můžete klepnout na odkaz na hlášení, které zobrazuje související položky v protokolu rizik. Všechny
protokoly rizik spojené se stavem daného příkazu nemusí být v zobrazení Podrobnosti ihned k dispozici.
Stav lze odeslat a zpracovat různými rychlostmi, takže u některých příkazů může nastat prodleva.

Další podrobnosti Popis stavu příkazu od klienta.

Note: U některých příkazů nejsou dostupné žádné další informace. Pokud nejsou k dispozici žádné další
informace, tento sloupec bude prázdný.
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Table 389: Nastavení filtru Podrobnosti o stavu příkazu

Možnost Popis

Použít uložený filtr Určuje použití uloženého filtru k zobrazení položek stavu příkazu.
Výchozí nastavení je Výchozí.

Počítač Určuje filtrování položek stavu příkazu podle názvu počítače.
Výchozí nastavení je *.

Stav Určuje filtrování položek stavu příkazu podle stavu.
Jako výchozí je vybrána možnost Vše.

Podrobnosti Určuje filtrování položek stavu příkazu podle podrobností.
Jako výchozí je vybrána možnost Vše.

Omezení Určuje limit pro počet položek, které se zobrazí v okně Stav příkazu.
Výchozí nastavení je 20 položek.

Plánovaná hlášení
Můžete konfigurovat hlášení, která budou spouštěna automaticky podle zvoleného plánu. Plánovaná hlášení jsou e-
mailem zasílána příjemcům v naplánovaných intervalech, proto je nutné uvést e-mailovou adresu alespoň jednoho
příjemce.

Následující hlášení jsou k dispozici pouze jako plánovaná hlášení:

• Zavedení klientského softwaru (snímky)
• Klienti online/offline v čase (snímky)
• Klienti s nejnovějšími zásadami v čase (snímky)
• Klienti bez souladu v čase (snímky)
• Zavedení definice virů (snímky)

Ve výchozí podobě se zobrazují všechna plánovaná hlášení bez ohledu na typ. Pomocí pole Zobrazit typ zprávy můžete
filtrovat zobrazení, aby byla uvedena pouze plánovaná hlášení určitého typu.

Při prvním vytvoření plánovaného hlášení je nutné použít výchozí filtr nebo filtr, který jste již uložili. Jakmile je plánované
hlášení vytvořeno a konfigurováno, můžete použít odkaz Upravit filtr a změnit obsah hlášení. Odkaz Upravit slouží
k provedení změn nastavení konfigurace, které určují podrobnosti o plánu, příjemcích e-mailů a typu hlášení.

Table 390: Možnosti plánovaných hlášení

Možnost Popis

Přidat Přidá nové plánované hlášení a konfiguruje jeho možnosti plánu.
Plánovaná hlášení: Přidat plánované hlášení nebo Upravit plánované hlášení

Upravit Slouží k úpravám možností konfigurace plánu a pošty pro vybrané plánované hlášení.
Plánovaná hlášení: Přidat plánované hlášení nebo Upravit plánované hlášení

Upravit filtr Upraví filtr, který je používán pro vybrané plánované hlášení.
Dialogové okno Plánovaná hlášení: Upravit filtr

Odstranění Odstraní vybrané plánované hlášení.
Zobrazit typ zprávy Filtruje seznam plánovaných hlášení a zobrazí pouze vybraný typ. Ve výchozí podobě obsahuje

seznam všechny typy hlášení.
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Table 391: Sloupce seznamu plánovaných hlášení

Název sloupce Popis

Název zprávy Název, který byl hlášení přiřazen.
Název hlášení/Typ
hlášení

Název hlášení a typ hlášení.

Filtr Filtr, který byl hlášení přiřazen.
Plánované/poslední
spuštění

Plán pro hlášení a datum a čas posledního generování hlášení.

Odeslat Příjemci hlášení.
Vytvořil Název správce, který hlášení vytvořil.

Plánovaná hlášení: Přidat plánované hlášení nebo Upravit plánované hlášení
Toto dialogové okno slouží k přidání nového plánovaného hlášení nebo úpravě existujícího plánovaného hlášení.

Table 392: Možnosti konfigurace plánovaného hlášení

Možnost Popis

Název zprávy Označuje plánované hlášení.
Popis Popisuje plánované hlášení a obsažené informace pro pozdější reference.
Povolit toto plánované
hlášení

Nastavuje spouštění hlášení podle konfigurovaného plánu.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Typ hlášení Určuje typ hlášení, které chcete naplánovat.
Informace o typech zpráv aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

Vybrat hlášení V seznamu Vybrat hlášení vyberte název hlášení, které chcete naplánovat.
Dostupné možnosti pro výběr jsou závislé na zvoleném Typu zprávy.

Použít uložený filtr Určuje konfiguraci uloženého filtru, který chcete použít, nebo použití výchozí konfigurace.
Přiřadíte-li uložený filtr k plánovanému hlášení, ujistěte se, že filtr neobsahuje vlastní kalendářní data.
Pokud filtr uvádí vlastní datum, získáte při každém spuštění hlášení stejné hlášení.

Spouštět každých Určuje četnost odesílání hlášení příjemcům. Lze zvolit jeden interval v hodinách, dnech, týdnech a
měsících.
Data použitá v plánovaných hlášeních jsou v databázi aktualizována každou hodinu. Hlášení je e-mailem
zasíláno příjemcům v době a časovém intervalu, který nastavíte pomocí této možnosti. V době, kdy
aplikace Symantec Endpoint Protection zasílá e-mailové hlášení, jsou data aktuální v rámci jedné hodiny.

Začít po Určuje datum (MM/DD/RR) a čas (hodiny a minuty) příštího spuštění hlášení.
Odeslat tuto zprávu
správcům systému

Odeslat tuto zprávu na e-mailovou adresu každému správci. Data jsou získána z databáze v nastavené
době a odeslána e-mailem správcům systému jako příloha v souboru MHT.
Aby e-mailová oznámení fungovala, je nutné mít nastaveny vlastnosti poštovního serveru.

Odeslat toto hlášení
na e-mailové adresy
oddělené čárkami

Určuje osobu nebo seznam osob, kterým bude hlášení odesláno. Data jsou získána z databáze v
nastavené době a odeslána e-mailem příjemcům jako příloha v souboru MHT.
Aby e-mailová oznámení fungovala, je nutné mít nastaveny vlastnosti poštovního serveru.

Jak spouštět naplánovaná hlášení
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Dialogové okno Plánovaná hlášení: Upravit filtr
Pomocí tohoto dialogového okna můžete měnit nastavení filtru, která se používají u dříve nakonfigurovaného
plánovaného hlášení. Dostupné možnosti filtru závisí na typu plánovaného hlášení. Shodují se s možnostmi Základní
nastavení a Další nastavení pro každý z typů filtru rychlých zpráv.

Kliknutím na položku Další informace v horní části dialogového okna Upravit filtr zobrazíte kontextovou nápovědu pro
každou z možností filtru.

Ochrana před viry a spywarem

Auto-Protect: Upozornění
Můžete nastavit možnosti upozornění pro zjištění prováděné funkcí Auto-Protect.

Zprávy upozornění pro klienta se systémem Mac se zobrazují v Oznamovacím centru systému Mac OS (nebo Mac OS X).
V důsledku omezení počtu znaků v oznamovacím centru nelze zprávy pro systém Mac přizpůsobit.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 393: Možnosti upozorňování

Možnost Popis

Zobrazit upozornění v infikovaném počítači Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete
nebo povolíte uživatelské změny.
Povolí nebo zakáže zobrazení oznámení v infikovaných
počítačích, jestliže funkce Auto-Protect nalezne virus či
bezpečnostní riziko.
Pokud je tato volba povolena, můžete upravit typ informací, které
si přejete zobrazit v oznámení.

Zobrazit výsledky funkce Auto-Protect v infikovaném počítači Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete
nebo povolíte uživatelské změny.
Povolí nebo zakáže zobrazení výsledků funkce Auto-Protect
v infikovaných počítačích.

Table 394: Pole zprávy upozornění

Popisek Pole Popis

Způsob
prověřování

Protokoloval Typ prověřování, který nalezl virus nebo bezpečnostní hrozbu.

Událost Událost Typ události, například „Bylo nalezeno riziko“.
Bylo nalezeno
bezpečnostní
riziko

NázevBezpečnostníhoRizika Název nalezeného viru či bezpečnostního rizika

Hodnocení
souboru

Hodnocení souboru V případě detekcí funkce Download Insight toto pole indikuje důvěryhodnost
souboru na základě informací shromážděných společností Symantec. Patří mezi
ně informace o tom, jak dlouho společnost Symantec o daném souboru ví a kolik
uživatelů soubor používá.
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Popisek Pole Popis

Soubor CestaANázevSouboru Úplná cesta a název souboru infikovaného virem či bezpečnostním rizikem.
Umístění Umístění Jednotka v počítači, na níž byl nalezen virus či bezpečnostní riziko.
Počítač Počítač Název počítače, v němž byl virus či bezpečnostní riziko nalezeno.
Uživatel Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního

rizika.
Provedená
akce

ProvedenáAkce Akce podniknutá v reakci na zjištění viru nebo bezpečnostního rizika. Může se
jednat o první nebo druhou nakonfigurovanou akci.

Datum nalezení DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.

Typy zásad zabezpečení

Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu: Upozornění
U klientů verze starší než 14.2 RU1 můžete nakonfigurovat možnosti oznámení pro prověřování internetové pomocí
funkce Auto-Protect. Můžete nastavit, jaké informace chcete mít obsaženy v upozorněních. Tato informace zahrnuje,
komu by se měla odesílat oznámení e-mailem a zda jsou nebo nejsou na klientských počítačích zobrazeny ukazatele
průběhu.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 395: Možnosti upozorňování

Možnost Popis

Oznámení Povolí nebo zakáže zobrazení zpráv s upozorněním v
infikovaných počítačích.
K dispozici je následující možnost:
• Zobrazit upozornění v infikovaném počítači
Pokud bude tato volba povolena, můžete upravit informace, které
se budou zobrazovat při nalezení viru nebo bezpečnostního rizika
funkcí Auto-Protect.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

E-mailová upozornění Povolí nebo zakáže upozornění na infikovanou e-mailovou
zprávu.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Vložit upozornění do e-mailu: Přidá do infikovaných zpráv

e-mailové varování. Tato možnost je ve výchozím nastavení
povolena. Po klepnutí na tlačítko Upozornění můžete změnit
text.
Vložit upozornění

• Odeslat e-mail odesílateli: Upozorní odesílatele na
infikované zprávy v aplikacích internetové pošty. Ve výchozím
nastavení není tato možnost povolena. Pokud je tato možnost
povolena, můžete změnit výchozí text klepnutím na položku
Odesílatel.
Poštovní server
Zpráva

• Odeslat e-mail ostatním: Upozorní určené uživatele na
infikované zprávy v e-mailových aplikacích. Ve výchozím
nastavení není tato možnost povolena. Pokud je tato možnost
povolena, můžete změnit výchozí text klepnutím na položku
Ostatní.
Odeslat e-mail ostatním: Ostatní

Oznámení o průběhu Povolí nebo zakáže zobrazení ikony a zprávy o průběhu na
klientských počítačích během prověřování e-mailových zpráv
K dispozici jsou následující možnosti:
• Zobrazit indikátor průběhu při odesílání e-mailu. Ve

výchozím nastavení není tato možnost povolena.
• Zobrazit ikonu na hlavním panelu. Ve výchozím nastavení

není tato možnost povolena.

Table 396: Pole zprávy upozornění

Popisek Pole Popis

Způsob
prověřování

Protokoloval Typ prověřování, jako např. na požádání nebo plánované, při němž došlo ke
zjištění viru či bezpečnostního rizika.

Událost Událost Typ události, například „Bylo nalezeno riziko“.
Bylo nalezeno
bezpečnostní
riziko

NázevBezpečnostníhoRizika Název nalezeného viru či bezpečnostního rizika
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Popisek Pole Popis

Hodnocení
souboru

Hodnocení souboru V případě detekcí funkce Download Insight toto pole indikuje důvěryhodnost
souboru na základě informací shromážděných společností Symantec. Patří mezi
ně informace o tom, jak dlouho společnost Symantec o daném souboru ví a kolik
uživatelů soubor používá.

Soubor CestaANázevSouboru Úplná cesta a název souboru infikovaného virem či bezpečnostním rizikem.
Umístění Umístění Jednotka v počítači, na níž byl nalezen virus či bezpečnostní riziko.
Počítač Počítač Název počítače, v němž byl virus či bezpečnostní riziko nalezeno.
Uživatel Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního

rizika.
Provedená
akce

ProvedenáAkce Akce podniknutá v reakci na zjištění viru nebo bezpečnostního rizika. Může se
jednat o první nebo druhou nakonfigurovanou akci.

Datum nalezení DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.

Typy zásad zabezpečení

Funkce Auto-Protect pro aplikace Microsoft Outlook nebo Lotus Notes:
Oznámení
Je možné nakonfigurovat možnosti oznamování pro prověřování pošty Microsoft Outlook pomocí funkce Auto-Protect.
Můžete nastavit, jaké informace se zobrazí v upozorněních.

U klientů verze starší než 14.2 RU1 můžete tato nastavení funkce Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes nakonfigurovat
také.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 397: Možnosti upozorňování

Skupina:
Možnost Popis

Oznámení Zobrazit upozornění v infikovaném počítači
Povolí nebo zakáže zobrazení zprávy s upozorněním v infikovaných počítačích, jestliže funkce Auto-Protect nalezne
bezpečnostní riziko.
Pokud je tato volba povolena, můžete upravit typ informací, které se zobrazí na zasaženém počítači.

E-mailová
upozornění

K dispozici jsou následující možnosti:
• Vložit upozornění do e-mailové zprávy

Přidá do infikovaných zpráv e-mailové varování. Klepnutím na položku Varování můžete změnit výchozí text.
Vložit upozornění

• Odeslat e-mail odesílateli
Upozorní odesílatele na infikované zprávy v aplikacích internetové pošty. Chcete-li změnit výchozí text, klepněte na
položku Odesílatel.
Poštovní server
Zpráva

• Odeslat e-mail ostatním
Upozorní určené uživatele na infikované zprávy v e-mailových aplikacích. Klepnutím na položku Ostatní můžete
změnit výchozí text a určit příjemce.
Odeslat e-mail ostatním: Ostatní
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Table 398: Pole zprávy upozornění

Popisek Pole Popis

Způsob
prověřování

Protokoloval Typ prověřování (na požádání, plánované, atd.), při němž byl virus či bezpečnostní
riziko zjištěno.

Událost Událost Typ události, například „Bylo nalezeno riziko“.
Bylo nalezeno
bezpečnostní
riziko

NázevBezpečnostníhoRizika Název nalezeného viru či bezpečnostního rizika

Hodnocení
souboru

Hodnocení souboru V případě detekcí funkce Download Insight toto pole indikuje důvěryhodnost
souboru na základě informací shromážděných společností Symantec. Patří mezi
ně informace o tom, jak dlouho společnost Symantec o daném souboru ví a kolik
uživatelů soubor používá.

Soubor CestaANázevSouboru Úplná cesta a název souboru infikovaného virem či bezpečnostním rizikem.
Umístění Umístění Jednotka v počítači, na níž byl nalezen virus či bezpečnostní riziko.
Počítač Počítač Název počítače, v němž byl virus či bezpečnostní riziko nalezeno.
Uživatel Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního

rizika.
Provedená
akce

ProvedenáAkce Akce podniknutá v reakci na zjištění viru nebo bezpečnostního rizika. Může se
jednat o první nebo druhou nakonfigurovanou akci.

Datum nalezení DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.

Typy zásad zabezpečení

Pravidla: Oznámení
Můžete povolit nebo zakázat oznámení, která se zobrazují v klientském počítači, když pravidlo brány firewall zablokuje
aplikaci nebo službu v klientském počítači. Můžete přizpůsobit text pro tento typ oznámení i pro oznámení, která se
zobrazují v klientském počítači, když dojde k následujícím událostem:

• Aplikace v klientském počítači se pokoušejí o přístup k síti.
• Aplikace, které běžně přistupují k síti, jsou upgradovány.
• Dojde k aktualizaci klientského softwaru.

Table 399: Možnosti karty Oznámení

Možnost Popis

Zobrazit oznámení na počítači, když klient
blokuje aplikaci

Zobrazuje standardní zprávu v klientském počítači, jestliže klient zablokuje aplikaci.
Aplikace, které mají být blokovány, můžete nastavit na kartě Pravidla.

Nastavit dodatečný text
(pouze systém Windows)

Umožňuje přidání vlastního textu pod standardní zprávu.

Dodatečný text pro zobrazení v případě, že
akce pravidla brány firewall je „Dotázat se“
(pouze systém Windows)

Zobrazuje standardní zprávu v klientském počítači, kdykoli se aplikace dotazuje
uživatele, zda se má připojit k síti. Tyto zprávy nelze povolit ani zakázat; můžete
pouze přidat vlastní text ke standardnímu textu.

Note: Objem textu, který se má zobrazit v tomto upozornění na klientském počítači,
je limitován operačním systémem. Aby nedošlo ke zkrácení textu upozornění, je
nutné omezit přidaný text na 120 znaků či méně.
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Monitory: Upozornění
Kartu Oznámení můžete použít pro následující úlohy:

• Zobrazení seznamu vytvářených oznámení a potvrzení oznámení.
• Přechod k dialogovým polím, kde je možné vytvářet nová oznámení a upravovat existující filtry oznámení a možnosti

plánování.
Podmínky oznámení

Table 400: Základní nastavení filtru protokolu Oznámení

Možnost Popis

Použít uložený filtr Určuje filtr, který chcete použít k vytvoření zobrazení protokolu.
K zobrazení informací o oznámeních můžete použít výchozí filtr nebo vlastní filtr, který jste pojmenovali a
uložili.

Časové období Určuje časové období událostí, které chcete v protokolu zobrazit.
Pokud vyberete položku Nastavit konkrétní data, zobrazí se další možnost pro nastavení data.

Počáteční datum Určuje počáteční datum časového období, o kterém chcete zobrazit informace.
Dostupné pouze tehdy, zvolíte-li pro dané časové období možnost Nastavit určená data.

Koncové datum Určuje koncové datum časového období, o kterém chcete zobrazit informace.
Dostupné pouze tehdy, zvolíte-li pro dané časové období možnost Nastavit určená data.

Další nastavení Zobrazuje další možnosti konfigurace, které jsou u zobrazení protokolu oznámení k dispozici.
Mezi zobrazenými možnostmi lze přepínat kliknutím na položky Další nastavení a Základní nastavení.

Uložit filtr Uložit pojmenované nastavení filtru pro budoucí použití.
Podmínky pro
oznámení

Zobrazí stránku nastavení nutných pro vytvoření nové podmínky pro oznámení nebo úpravu stávající
podmínky.

Zobrazit oznámení Zobrazí protokol Oznámení filtrovaný podle aktuálního nastavení filtru.

Table 401: Další nastavení filtru zobrazení protokolu Oznámení

Možnost Popis

Stav přijetí Určuje, zda se mají v protokolu Oznámení zobrazovat všechna oznámení, potvrzená oznámení nebo
nepotvrzená oznámení.

Typ oznámení Určuje typ podmínky oznámení, o kterém chcete zobrazit informace. Můžete určit typ podmínky oznámení nebo
je zobrazit všechny.

Vytvořil Můžete určit podmínky oznámení vytvořené určitým uživatelem nebo všemi uživateli.
Název oznámení Určuje název konkrétní podmínky oznámení, o které chcete zobrazit informace.

Jako zástupný znak lze použít otazník (?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje
libovolný řetězec znaků. Můžete rovněž klepnout na tři tečky a vybrat položky ze seznamu názvů podmínek
oznámení. Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty všechny vytvořené podmínky oznámení.

Omezení Určuje, kolik položek bude zobrazeno na jedné stránce zobrazení.

Přidání nebo úprava podmínky pro oznámení
Tuto stránku můžete použít ke konfiguraci podmínek oznámení.

Je možné nakonfigurovat provedení následujících typů akcí oznamování:
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• Protokolovat položky do databáze.
• Spustit dávkový soubor nebo jiný spustitelný soubor při aktivaci oznámením.
• Odeslat e-mail správcům nebo jiným osobám.

Tato oznámení jsou používána především k upozorňování správců, i když je možné nakonfigurovat odeslání e-mailu
komukoli s platnou e-mailovou adresou.

NOTE

Chcete-li odesílat e-mailová oznámení, je nutné nakonfigurovat poštovní server. Poštovní server je možné
nakonfigurovat pomocí karty Poštovní server na stránce Správce > Servery.

Ne všechny možnosti filtrů jsou dostupné pro všechny typy oznámení.

Table 402: Možnosti filtrů dostupné při tvorbě oznámení

Možnost Popis

Název oznámení Určuje název, kterým se bude přidávané oznámení odlišovat.
Doména Určuje doménu, ve které mají nastavené podmínky oznámení spouštět.

Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník
(?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete
rovněž klepnout na tečky a vybrat doménu ze seznamu známých domén.

Skupina Určuje skupinu, ve které mají nastavené podmínky oznámení spouštět.
Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník
(?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete
rovněž kliknout na tečky a vybrat skupinu ze seznamu známých skupin.

Note: Všechny skupiny představují podskupiny nadřazené skupiny dané výchozím nastavením.
Pokud tento filtr vyhledává skupiny, vyhledává podle hierarchie a začíná jménem výchozí skupiny.
Pokud název vaší skupiny nezačíná stejným písmenem, zadejte před hledaný řetězec hvězdičku jako
zástupný znak.

Note: Máte-li například skupinu Nákup a zadáte do pole n*, nebude nalezena a v zobrazení se
neobjeví žádná skupina. Chcete-li vyhledat skupinu s názvem Nákup, zadejte řetězec *p*.

Server Určuje server, který má oznámení spouštět. Pokud nastavíte na spouštění oznámení více serverů,
může každá událost spouštět větší množství oznámení.
Do tohoto pole lze zadat seznam hodnot oddělených čárkami. Jako zástupný znak lze použít otazník
(?), který představuje libovolný znak, a hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Můžete
rovněž kliknout na tečky a vybrat server ze seznamu známých serverů.

Počítač Určuje počítač, ve kterém mají nastavené podmínky oznámení spouštět.
Jako zástupný znak lze použít hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Do tohoto pole
lze rovněž zadat seznam hodnot oddělených čárkami.

Název rizika Určuje název rizika, které má oznámení spouštět.
Jako zástupný znak lze použít hvězdičku (*), která představuje libovolný řetězec znaků. Do tohoto pole
lze rovněž zadat seznam hodnot oddělených čárkami.

Název aplikace Určuje název aplikace ze seznamu sledovaných položek, který má oznámení spouštět.
Můžete použít zástupný znak hvězdičku (*). Při zadávání seznamu položek oddělujte jednotlivé položky
čárkami.
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Table 403: Možnosti podmínek oznámení

Možnost Popis

Typ incidentu Určuje typ a rozsah incidentu Výstrahy zabezpečení klienta a Incidentu rizika, který má spustit toto
oznámení.
Výběr typu incidentu ovlivňuje následující informace:
• Výskyty na libovolném počítači

Počet událostí nebo rizik zabezpečení, která jsou během nastaveného počtu minut nalezena.
• výskyty na jednom počítači.

Počet událostí nebo rizik zabezpečení, která jsou na název počítače během nastaveného počtu minut
nalezena.

• Výskyty na různých počítačích
Počet napadených nebo infikovaných počítačů, které jsou během nastaveného počtu minut nalezeny.

Note: Slovo infikovaný zde znamená, že na počítači bylo zjištěno riziko. Nemusí to nutné znamenat, že
je riziko stále aktivní.

Typ selhání U Selhání ověřování určuje rozsah selhání, které má oznámení spouštět.
Oznámení je možné spouštět při výskytu na libovolném serveru, nebo na jednom konkrétním.

Události souladu U Výstrah zabezpečení klienta určuje, zda mají oznámení spouštět události týkající se souladu, jako je
selhání integrity hostitele.

Události ochrany před
neoprávněným využitím
sítě a hostitele

U oznámení typu Výstraha zabezpečení klienta určuje, zda má oznámení spouštět aktivita brány firewall
nebo ochrany paměti před neoprávněným využitím. Tyto aktivity znamenají zjištění neobvyklých vzorců
činnosti v síti. Neobvyklé vzorce činnosti v síti zahrnují události, jako jsou útoky DoS, prověřování portů
nebo jiné činnosti, které signatury prevence narušení identifikují.
Pokud chcete spouštět oznámení v případě, že událost provozu odpovídá kritériu pravidla brány firewall,
je nutné pro aktivitu bránu firewall nakonfigurovat událost zabezpečení klienta. Konfigurací události
zabezpečení klienta pro aktivitu brány firewall povolíte možnost Odeslat e-mailové upozornění ve sloupci
Protokolování v seznamu Pravidla.

Událost nový
softwarový balíček

Určuje, že se při instalaci nového klientského balíčku nebo při instalaci nových bezpečnostních definici
spustí upozornění.
Je nutné určit minimálně jeden druh balíčku, ale je možné určit i oba.

Události paketu U Výstrah zabezpečení klienta určuje, zda mají oznámení spouštět položky protokolu paketů.
Události kontroly
zařízení

U Výstrah zabezpečení klienta určuje, zda mají oznámení spouštět události týkající se správce zařízení.
Pokud například aplikace Symantec Endpoint Protection zablokuje přístup zařízení k síti.

Note: Aby mohlo být toto oznámení na straně serveru úspěšně odesláno, je nutné zaškrtnout položku
Protokolovat blokovaná zařízení v možnosti Řízení zařízení funkce Zásada řízení aplikací a zařízení.

Události provozu U Výstrah zabezpečení klienta určuje, zda mají oznámení spouštět narušení brány firewall.
Události řízení aplikace U Výstrah zabezpečení klienta určuje, zda mají oznámení spouštět události aplikací.

Note: Aby mohlo být oznámení serveru odesláno, je nutné vybrat možnosti Povolit protokolování a
Odeslat e-mailové upozornění na kartě Akce pro pravidlo řízení aplikací v části Zásady řízení aplikací a
zařízení.
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Možnost Popis

Aktivita serveru U systémových událostí určuje, že mají oznámení spouštět události týkající se serverů pro správu.
Tato možnost může obsahovat například tyto události:
• Spuštění a vypnutí serveru
• Vytvoření nového instalačního balíku klienta
• Události importu
• Čištění protokolů databáze
• Úspěšná vzdálená instalace klienta
• Úspěšná aktualizace LiveUpdate
• Dokončení vyhledávání nespravovaných počítačů
• Odstranění klientů nepřihlášených během nakonfigurovaného období
• Import organizační jednotky služby Active Directory

Selhání replikace U systémových událostí určuje, zda mají oznámení spouštět události týkající se selhání replikací.
Systémová chyba U systémových událostí určuje, zda mají oznámení spouštět události týkající se chyb serverů.

Tato možnost může obsahovat například tyto události:
• Spuštění serveru se nezdařilo
• Selhání aktualizace LiveUpdate
• Selhání při vzdálené instalaci klienta
• Selhání plánovaného hlášení
• Selhání při vyhledávání nespravovaných počítačů

Závažnost U systémových událostí určuje úroveň závažnosti, která má oznámení spouštět.
Regulátor Určuje délku období regulátoru v minutách nebo hodinách, kterou chcete pro toto oznámení použít.

Některé protokoly používají období regulátoru pro slučování událostí. Události jsou klienty po období
regulátoru zadržovány a slučovány do jediné události. Teprve poté jsou odeslány na konzolu. Období
regulátoru usnadňuje správu snížením počtu událostí.
Standardně je regulátor nastaven na hodnotu Auto (automatické). V případě, že dojde k akci odeslání
oznámení a podmínka spuštění této akce přetrvává, akce oznámení nebude opětovně provedena po dobu
60 minut. Nastavíte například oznamování napadení pěti počítačů virem v průběhu jedné hodiny. Pokud
bude virus napadat další počítače touto nebo vyšší rychlostí, budete dostávat oznámení každou hodinu.
Odesílání oznámení bude pokračovat, dokud se rychlost napadání počítačů nesníží pod pět počítačů za
hodinu.
U oznámení Výstraha zatížení sítě: Požadavky na úplné definice virů a spywaru jsou požadavky
zaznamenány pouze na serveru, nikoli v klientovi, a výchozí regulátor je 5 hodin.
Pokud období u možnosti Regulátor nastavíte pro oznámení o důležitých událostech na možnost Žádné,
musíte se ujistit, že klienti mohou nahrávat důležité události okamžitě. Mezi relevantní oznámení patří
následující: Výstraha zabezpečení klienta, Jedna událost rizika, Zjištěno nové riziko a Incident rizika.
Ve výchozím nastavení je aktivována možnost Umožnit klientům nahrávat důležité události okamžitě,
která se konfiguruje v dialogovém okně Nastavení komunikace.

Způsob prověřování Určuje typ prověřování, které má oznámení spouštět.
Tato možnost se vztahuje pouze na akce Zjištěno nové riziko, Incident rizika a Jedna událost rizika.
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Možnost Popis

Provedená akce Určuje konfigurovanou akci, která má oznámení spouštět.
Tato možnost se vztahuje pouze na akce Zjištěno nové riziko, Incident rizika a Jedna událost rizika.
Můžete vybrat jednu z následujících možností:
• Vše
• Přístup byl odepřen

Stanovuje události, kde funkce Auto-Protect zabránila vytvoření souboru.
• Neplatná akce

Určuje události, u kterých byla nápravná akce neplatná. Tato rizika se mohou v počítači stále nacházet.
• Došlo k selhání všech akcí

Určuje události, u nichž nemohla být z nějakého důvodu provedena ani primární ani sekundární akce,
které byly pro riziko konfigurovány. Tato rizika se mohou v počítači stále nacházet.

• Vyčištěno
Určuje události, u nichž software vymazal virus z počítače.

• Vyčištěno odstraněním
Určuje události, u nichž byla konfigurována akce Vyčistit, avšak soubor byl odstraněn, protože se
jednalo o jediný možný způsob vyčištění viru. Tato akce je obvykle nutná například pro programy
trojského koně.

• Vyčištěná nebo odstraněná makra
Určuje události, u nichž byl ze souboru vyčištěn makrovirus, buď odstraněním, nebo jiným způsobem.
Tato akce se vztahuje pouze na události, které byly přijaty od počítačů s aplikací Symantec AntiVirus
8.x nebo starší verzí.

• Odstraněno
Určuje události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection za účelem odebrání rizika objekt, např.
soubor nebo klíč registru, odstranila.

• Vyloučeno
Určuje události, u nichž uživatelé zvolili vyloučení bezpečnostního rizika ze zjišťování.

• Ponecháno
Určuje události, u nichž bylo riziko ponecháno. K této akci dochází, pokud je první konfigurovanou
akcí Ponechat. K této akci může rovněž dojít, pokud je druhou konfigurovanou akcí Ponechat a první
konfigurovaná akce nebyla úspěšná. Tato akce může znamenat, že riziko je v počítači aktivní.

• Oprava není k dispozici
Určuje události, u nichž bylo riziko zjištěno, avšak pro vedlejší účinky rizika není k dispozici oprava.

• Částečně opraveno
Určuje události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection nemůže účinky viru či rizika
zabezpečení zcela opravit.

• Čeká na opravu
Určuje události, u nichž uživatel stále musí provést akci, aby byla dokončena náprava rizika v počítači.
K této akci může například dojít, pokud uživatel nereagoval na výzvu k ukončení procesu.

• Proces byl ukončen
Určuje události, při kterých musel být proces z důvodu snížení rizika ukončen.

• Ukončení procesu čekající na restartování
Určuje události, při kterých musí být počítač restartován z důvodu ukončení procesu a následného
snížení rizika.

• Umístěno do karantény
Určuje události, u nichž aplikace Symantec Endpoint Protection umístila virus nebo riziko zabezpečení
do karantény.

• Podezřelý
Určuje události, kdy prověřování technologií SONAR zjistilo potenciální riziko, ale neprovedlo nápravu.
Aplikace Symantec Endpoint Protection neprovedla nápravu rizika, protože nápravu nelze provést nebo
je nastavena na pouhé protokolování zjištěných položek.
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Možnost Popis

Podmínka oznámení U oznámení Chyba ověření, Incident rizika a Výstraha zabezpečení klienta určuje počet událostí, ke
kterým musí během tohoto počtu minut dojít, aby bylo oznámení iniciováno.
U oznámení Výstraha zatížení sítě: Požadavky na úplné definice virů a spywaru určuje, po jakém
počtu požadavků na úplné definice během zadané doby v minutách je iniciováno oznámení.
U oznámení Definice virů jsou zastaralé určuje nutnost splnění následujících podmínek pro
spuštění oznámení:
• Počet dní, po který musí být definice zastaralé
• Počet počítačů, které mají definice virů starší než tato hodnota
U Zastaralých definic s nízkou šířkou pásma určuje počet počítačů, které hlásí, že mají starší definice
než tento počet dní.

Zahrnout pouze klienty
dnes přihlášené na
serveru pro správu

U oznámení Definice virů jsou zastaralé určuje, že by oznámení mělo být iniciováno pouze u klientů, kteří
se od půlnoci aktuálního dne přihlásili k serveru.

Následující tabulka popisuje akce, které je možné provést při spuštění oznámení.

Table 404: Možnosti akcí pro oznámení

Možnost Popis

Protokolovat
oznámení

Určuje, že má být oznámení zapsáno do databáze.

Spustit dávkový
nebo spustitelný
soubor

Určuje, že oznámení způsobuje spuštění dávkového nebo spustitelného souboru.
Název souboru je možné zadat do textového pole.

Odeslat e-
mail správcům
systému

Určuje, že se upozornění odesílají v e-mailu všem systémovým správcům.

Odeslat e-mail
uživateli

Určuje, že má oznámení být ve formě e-mailu odesláno na jednu či více adres.
Je možné zadat více e-mailových adres oddělených čárkami nebo středníky. Mezery nejsou povoleny.

Předmět e-mailu Určuje vlastní předmět e-mailu.
Typ hlášení Určuje obsah e-mailového oznámení.

Tato možnost je k dispozici pouze pro podmínky oznámení Výstraha zabezpečení klienta, Zjištěno nové
riziko, Incident rizika a Definice virů jsou zastaralé.

Note: Tato možnost se ignoruje, je-li následující akcí spuštění dávkového nebo spustitelného souboru.

Můžete vybrat jednu z následujících možností, aby se zahrnuly do e-mailového upozornění:
• Souhrnné hlášení

Hlášení shrnující činnost, která vedla ke spuštění oznámení
• Seznam událostí

Seznam událostí, které vedly ke spuštění oznámení

Note: Toto oznámení se liší od naplánovaných hlášení, která se doručují jako přílohy e-mailu.

Podmínky pro oznámení
Tato stránka slouží k zobrazení oznámení, přidání podmínek oznámení a ke změnám nebo odstranění podmínky, která
již existuje. Oznamování je spuštěno, když jsou splněny určité podmínky týkající se zabezpečení. Oznámení může mít
podobu položky protokolu nebo e-mailu; můžete rovněž spustit dávkový soubor nebo jiný spustitelný soubor.
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Některá oznámení jsou ve výchozím nastavení povolena při instalaci produktu Symantec Endpoint Protection Manager.
Například ve výchozím nastavení jsou povolená oznámení Incident rizika, Zdraví serveru, a Doporučen Power Eraser.
Můžete povolit i jiné typy předkonfigurovaných oznámení, jako například Zjištěno nové riziko nebo Jedna událost
rizika. Všechna oznámení lze upravit.

Pomocí možnosti Zobrazit typ oznámení můžete filtrovat obsah okna. Zobrazuje se pouze typ podmínek oznámení,
které jsou v tomto poli vybrány. Chcete-li zobrazit všechny podmínky oznámení, vyberte možnost Vše.

NOTE

Pokud typ vytvořené podmínky oznámení není v poli seznamu Zobrazit typ oznámení, nebude se nová
podmínka oznámení zobrazovat. Chcete-li novou podmínku oznámení zobrazit, vyberte v seznamu možnost
Vše nebo stejný typ podmínky oznámení, který jste vytvořili.

Globální možnosti prověřování: Prověřit síťové jednotky: Změnit heslo
Slouží ke změně hesla pro prověřování připojených síťových jednotek. Výchozí heslo je slovo symantec.

Různé
Služba Centrum zabezpečení systému Windows sleduje stav zabezpečení počítače. Pokud je bezpečnostní software
zastaralý nebo je potřeba zvýšit nastavení zabezpečení, zobrazí služba Centrum zabezpečení systému Windows
v klientském počítači výstrahu.

Všechny možnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows lze konfigurovat pouze pro klientské počítače se
systémem Windows XP SP3. V systému Windows Vista, Windows 7 a novějším lze konfigurovat pouze možnost Zobrazit
zprávu Střediska zabezpečení systému Windows, pokud jsou definice zastaralé. Služba Centrum zabezpečení
systému Windows byla v systému Windows 7/8 přejmenována na Centrum akcí a v systému Windows 10 se používá nový
název Zabezpečení a údržba.

Služba Centrum zabezpečení systému Windows byla v systému Windows 7/8 přejmenována na Centrum akcí a
v systému Windows 10 se používá nový název Zabezpečení a údržba.
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Table 405: Různé možnosti

Možnost Popis

Deaktivovat
Středisko
zabezpečení
systému Windows

Určuje, kdy zakázat Centrum zabezpečení systému Windows v klientech se systémem Windows XP SP3.
• Nikdy

Nikdy deaktivovat Středisko zabezpečení systému Windows. Ponechat zcela beze změny. Toto nastavení
je výchozí.

• Jednou
Deaktivovat Středisko zabezpečení systému Windows pouze jednou. Pokud je uživatel opět aktivuje, klient
neprovede další deaktivaci.

• Vždy
Vždy deaktivovat Středisko zabezpečení systému Windows. Pokud je uživatel opět aktivuje, bude okamžitě
zakázáno.

• Obnovit
Znovu aktivovat Středisko zabezpečení systému Windows, pouze pokud jej klient deaktivoval.

Note: Stav produktu společnosti Symantec je vždy dostupný v aplikaci Symantec Endpoint Protection bez
ohledu na to, zda je Středisko zabezpečení systému Windows zapnuto či nikoli.

Zobrazit výstrahy
antivirové aplikace
ve Středisku
zabezpečení
systému Windows

Určuje, kdy bude služba Centrum zabezpečení systému Windows zobrazovat výstrahy ochrany před viry.
Vyberte jednu z následujících možností:
• Povolit

Středisko zabezpečení systému Windows tyto výstrahy zobrazí na hlavním panelu systému Windows.
• Zakázat

Středisko zabezpečení systému Windows tyto výstrahy nezobrazí na hlavním panelu systému Windows.
• Použít stávající nastavení

Středisko zabezpečení systému Windows použije stávající nastavení pro zobrazování těchto výstrah.

Zobrazit zprávu
Střediska
zabezpečení
systému Windows,
pokud jsou definice
zastaralé. Varovat
po následujícím
počtu dnů: x

Nastavit dobu, po které bude Středisko zabezpečení systému Windows považovat soubory definic za zastaralé
a zobrazí o tom zprávu.
Určuje počet dní, po který mohou být definice zastaralé.
Hodnota musí být v rozsahu 1 až 30.
Klient každých 15 minut porovnává dobu zastarání, data definic a aktuální datum. V běžném provozu není
Středisku zabezpečení systému Windows ohlášeno zastarání, protože se definice většinou automaticky
aktualizují. Pokud definice aktualizujete ručně, pravděpodobně budete muset počkat až 15 minut, než se
zobrazí přesný stav.

Koexistence
s programem
Windows Defender

Když jsou program Windows Defender a aplikace Symantec Endpoint Protection povoleny a spuštěny ve
stejném počítači, prověření funkcí Auto-Protect se spustí až po programu Windows Defender. Funkce Auto-
Protect dokáže rozpoznat všechny hrozby, které program Windows Defender mine.
Pokud je program Windows Defender v klientských počítačích zakázán, měli byste tuto možnost zakázat. V
opačném případě funkce Auto-Protect nadále poběží ve zpožděném stavu. Tato možnost je k dispozici ve verzi
14.3 RU1 a novějších.
Funkci Auto-Protect nelze spustit v režimu koexistence na koncovém bodu, který je chráněný souborovým
filtrem zápisu (FBWF). Tyto koncové body tuto možnost ignorují.

Ochrana webového
prohlížeče

Určuje adresu URL směřující na webové stránky podpory Symantec nebo na vlastní adresu URL, která bude
sloužit jako domovská stránka, pokud domovskou stránku klientského počítače napadne bezpečnostní riziko.
Klient používá tuto adresu URL při opravě rizika.
Adresa URL se současně zobrazí v protokolu událostí systému v klientském počítači, ve kterém došlo k chybě.

Různé: Zpracování protokolů
Pomocí této karty můžete nastavit možnosti související s protokoly o virech a spywaru.

 826



 

NOTE

Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na klientském počítači. Pokud nějakou možnost
uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 406: Možnosti zpracování protokolu ochrany před viry a spywarem

Možnosti Popis

Zobrazit Určuje kategorii událostí, kterou chcete zobrazit. Zvolte některou z následujících kategorií a poté
vyberte události, které má klient odesílat na server pro správu.
• Všechny události ochrany před viry a spywarem
• prověřování a události infekce;
• události definic virů;
• události správy a konfigurace (pouze Windows)
• Události spuštění a vypnutí
Ve výchozí konfiguraci klienti vždy odesílají určité druhy událostí serveru pro správu (například události
typu Prověřování zastaveno nebo Prověřování zahájeno). Můžete zvolit, zda chcete odesílat další
druhy událostí či nikoli.

Odstranit protokoly starší
než

Upřesní počet dnů, po který chcete události týkající se antivirové ochrany uchovat v protokolech.
Tato možnost nemá vliv na žádné události odesílané klienty do konzoly pro správu. Tuto možnost
můžete použít ke zmenšení velikosti protokolu na klientských počítačích.

Sloučení událostí Specifikuje počet minut, po které klientský počítač slučuje identické události předtím než předá
sloučenou událost serveru pro správu.
Symantec Endpoint Protection slučuje události a zachovává počet spravovaných událostí. Při prvním
výskytu události se spustí období slučování a následné identické události jsou slučovány až do
vypršení období slučování. Klient vždy odešle první výskyt událost na server pro správu. Klient poté
odešle agregovaný záznam události po vypršení období agregace. Je-li období agregace delší než
interval prezenčního signálu, potom klient počká než interval prezenčního signálu odešle záznam o
agregované události.

Různé: Upozornění
Můžete nastavit zobrazování upozornění na klientských počítačích v případě, že jsou definice virů zastaralé nebo chybí.
Pokud nemáte naplánovány automatické aktualizace, můžete uživatele na tuto skutečnost upozornit. Ve vzácných
případech se mohu uživatelům zobrazit během prověřování chyby v klientských počítačích. Klientský počítač například
může během prověřování zaznamenat přepsání vyrovnávací paměti nebo potíže při dekomprimaci.

Možnosti na této kartě jsou závislé na tom, zda je klient používán v systému Windows nebo Mac.
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Table 407: Možnosti obecných upozornění pro klienty Windows

Možnost Popis

Pokud jsou definice zastaralé Zobrazí hlášení na klientských počítačích v případě, že jsou
definice zastaralé.
Počet dní, než se v aplikaci Symantec Endpoint
Protectionzobrazí varování
Můžete zadat počet dní. Zpráva upozornění se zobrazí, když
budou definice starší než zadaný počet dnů.
Zobrazit upozornění v klientském počítači
Text upozornění lze upravit.

Když je aplikace Symantec Endpoint Protection spuštěna bez
definic virů

Zobrazí hlášení na klientských počítačích v případě, že je klient
aplikace Symantec Endpoint Protection spuštěn bez definic.
Počet pokusů o nápravu, než se v aplikaci Symantec
Endpoint Protection zobrazí varování
Můžete zadat počet pokusů o aktualizaci definic. Pokud se stažení
do zadaného počtu pokusů nezdaří, zobrazí se oznamovací
zpráva. Můžete upravit zprávu s varováním, která se zobrazí na
klientském počítači.
Zobrazit upozornění v klientském počítači
Text upozornění lze upravit.

Zobrazit chybové zprávy s adresou URL v řešení Povolení nebo zakázání chybových hlášení, která se zobrazují na
klientských počítačích a v systémovém protokolu.
Chybová hlášení se zobrazují v případě, že se uživatel setká
s chybou, která se týká systému, licencování, instalace a ochrany
proti virům a spywaru.
V režimu řízení klienta se chybová hlášení nezobrazují.
Můžete zahrnout jeden z následujících typů adres URL do
chybových hlášení:
• Zobrazit adresu URL v dokumentu databáze znalostí

technické podpory společnosti Symantec
Zobrazí odkaz pro přesměrování uživatelů na článek týkající
se konkrétní chyby, která se zobrazuje uživateli. Pokud článek
neexistuje, zobrazí se výzva, která umožní uživateli odeslat
e-mailovou zprávu technické podpoře online nebo využít
telefonickou pomoc.

• Zobrazení vlastní adresy URL
Umožní zadat vlastní adresu URL pro navedení uživatele na
konkrétní chybu, která se zobrazí.

Přizpůsobit chybovou zprávu Otevře dialogové okno, ve kterém můžete upravit výchozí
chybové hlášení, které se zobrazuje na klientských počítačích a
v systémovém protokolu.

Table 408: Možnosti obecných upozornění pro klienty Mac

Možnost Popis

Zobrazit upozornění, jsou-li definice zastaralé Zobrazí hlášení na klientských počítačích v případě, že jsou
definice zastaralé.
Můžete zadat počet dní. Zpráva upozornění se zobrazí, když
budou definice starší než zadaný počet dnů.

Typy zásad zabezpečení
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Přizpůsobit chybovou zprávu
Toto dialogové okno slouží k úpravě chybové zprávy, která se zobrazí v klientských počítačích. Zpráva bude rovněž
uvedena v systémovém protokolu.

Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook, internetovou poštu nebo
aplikaci Lotus Notes: Akce
Můžete nakonfigurovat akce a možnosti nápravy pro prověřování internetové pošty, aplikace Microsoft Outlook nebo
aplikace Lotus Notes pomocí funkce Auto-Protect.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

NOTE

Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu a aplikaci Lotus Notes jsou k dispozici pouze pro klienty verze starší
než 14.2 RU1.

 829



 

Table 409: Možnosti akcí

Typ zjištění Možnosti akcí

Malware Můžete nakonfigurovat první prováděnou akci a druhou akci, která se provede v případě, že se první akce nezdaří.
Kliknutím na pole Přepsat nastavení nakonfigurované pro Malware aktivujte nastavení.
Kliknutím na ikonu uzamkněte nebo odemkněte první a druhé nastavení na klientských počítačích.
K akcím pro viry patří následující akce:
• Vyčistit riziko (první výchozí akce): Při nalezení viru se pokusí o vyčištění infikovaného souboru.
• Přesunout riziko do karantény (druhá výchozí akce): Pokusí se přesunout infikovaný soubor do karantény v

infikovaném počítači ihned po jeho zjištění. Po přesunutí infikovaného souboru do Karantény nebude možné
spustit tento soubor na příslušném klientském počítači. Uživatel musí nejprve určit pro soubor akci. Uživatel
může například určit, aby klient soubor vyčistil a přesunul do původního umístění.

• Odstranit riziko: Pokusí se soubor odstranit. Použijte tuto volbu pouze tehdy, jestliže chcete nahradit infikovaný
soubor neinfikovanou záložní kopií. Soubor bude trvale odstraněn a nebude možné ho z koše obnovit.
Nedokáže-li aplikace Auto-Protect soubor odstranit, v dialogovém okně upozornění a v systémovém protokolu
se zobrazí podrobné informace o provedené akci.

• Ponechat (pouze protokol): Odepře přístup k danému souboru, zobrazí oznámení a zaznamená událost do
protokolu. Tuto možnost použijte k ručnímu řízení způsobu zpracování virů pomocí funkce Auto-Protect.
Pokud vyberete tuto akci, produkt Symantec Endpoint Protection ve výchozím nastavení automaticky odstraní
nově vytvořené nebo uložené infikované soubory.
Po zobrazení upozornění o viru otevřete Protokol rizik, pravým tlačítkem klepněte na název souboru a vyberte
jednu z následujících akcí: Vyčistit (pouze viry), Odstranit trvale nebo Přesunout do karantény.

Protokoly a rychlé zprávy o rizicích
Bezpečnostní
rizika

Kliknutím na pole Přepsat nastavení nakonfigurované pro Malware aktivujte nastavení. Kliknutím na ikonu
uzamkněte nebo odemkněte první a druhé nastavení na klientských počítačích.
Můžete nakonfigurovat následující akce pro bezpečnostní rizika:
• Můžete nakonfigurovat stejné akce pro všechna bezpečnostní rizika.
• Můžete nakonfigurovat stejné akce pro určitou kategorii bezpečnostních rizik.
• Pro jednotlivá bezpečnostní rizika nakonfigurovat výjimky z akcí nastavených pro konkrétní kategorie.
Můžete nakonfigurovat první prováděnou akci a druhou akci, která se provede v případě, že se první akce nezdaří.
Akce pro bezpečnostní rizika:
• Přesunout riziko do karantény (první výchozí akce)

Pokusí se přesunout infikované soubory do karantény v infikovaném počítači, jakmile dojde ke zjištění
bezpečnostního rizika nebo dokončení instalace. Funkce Auto-Protect odebere či opraví vedlejší účinky
bezpečnostních rizik. Mezi vedlejší účinky patří přidané klíče do registru, upravené hodnoty klíčů registru,
přidané položky do souborů INI a BAT nebo zvláštní záznamy v hostitelských souborech. Také se může jednat
o chyby v systémovém ovladači LSP nebo působení nástrojů rootkit. Bezpečnostní rizika umístěná v karanténě
můžete obnovit do původního stavu v systému. V některých případech je k dokončení odstranění či opravy
nutné restartovat počítač.

• Odstranit riziko
Pokusí se o odstranění souborů bezpečnostního rizika. Použijte tuto volbu pouze tehdy, jestliže chcete nahradit
soubory neinfikovanou záložní kopií. Trvalé odstraněné soubory nelze z koše obnovit.
Používejte tuto akci obezřetně. Odstranění některých bezpečnostních rizik může vážně narušit fungování
některých aplikací.
Nedokáže-li klient soubory odstranit, v dialogovém okně oznámení a v systémovém protokolu se zobrazí
podrobné informace o provedených akcích.

• Ponechat (pouze protokol) (druhá výchozí akce)
Riziko bude ponecháno a jeho zjištění se zaznamená do protokolu. Tuto možnost použijte k ručnímu řízení
způsobu zpracování bezpečnostních rizik pomocí funkce Auto-Protect.
Pokud vyberete tuto akci, produkt Symantec Endpoint Protection ve výchozím nastavení automaticky odstraní
nově vytvořené nebo uložené soubory představující bezpečnostní rizika.
V protokolu Riziko v konzole můžete určit akce pro rizika zaznamenaná v protokolu. Akce mohou v protokolu
určit i uživatelé klientských počítačů.

Můžete také uzamknout výjimky, aby uživatelé nemohli vytvářet vlastní výjimky z bezpečnostních rizik pro všechna
prověřování před viry a spywarem.

Note: Může se stát, že nevědomky nainstalujete aplikaci obsahující bezpečnostní riziko, jako je adware či spyware.
Pokud společnost Symantec určí, že zablokování daného rizika nepoškodí počítač, bude funkce Auto-Protect
toto riziko standardně blokovat. V případě, že by zablokování rizika funkcí Auto-Protect mohlo zanechat počítač v
nestabilním stavu, funkce Auto-Protect vyčká na dokončení instalace aplikace. Poté funkce Auto-Protect provede
nastavenou akci pro dané bezpečnostní riziko.
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Nastavení pro diskety
Můžete nastavit další možnosti pro prověřování disket.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 410: Možnosti nastavení pro diskety

Možnost Popis

Při zjištění přístupu hledat na disketách virus zaváděcího
záznamu

Funkce Auto-Protect při prvním přístupu prověří disketu
v disketové jednotce na viry zaváděcího záznamu.

Pokud je nalezen virus zaváděcího záznamu Zvolte, zda má funkce Auto-Protect, pokud nalezne virus
zaváděcího záznamu, virus ze zaváděcího záznamu odstranit,
nebo jej ponechat.
Klepnete-li na příkaz Ponechat (pouze protokol), bude při
zjištění viru odeslána výstraha, ale nebude provedena žádná
akce.

Nastavení sítě
Můžete nastavit další možnosti nastavení sítě pro prověřování funkcí Auto-Protect.

Table 411: Možnosti nastavení sítě

Možnost Popis

Důvěřovat souborům na vzdálených počítačích se
spuštěnou ochranou funkcí Auto-Protect

Tato možnost zabrání duplicitnímu prověřování funkcí Auto-Protect, pokud
je povoleno prověřování sítě.
Je-li tato volba povolena u dvou klientů, každý klient zkontroluje, zda
nastavení funkce Auto-Protect ostatních uživatelů jsou stejně bezpečná
jako vlastní. Každý klient potom bude důvěřovat prověřování funkcí Auto-
Protect u jiných klientů a nebude opakovaně prověřovat stejné soubory.
Jestliže například klient A otevře soubor na síťové jednotce u klienta B,
funkce Auto-Protect zkontroluje nastavení funkce Auto-Protect klienta
B. Pokud je funkce Auto-Protect klienta B důvěryhodná, funkce Auto-
Protect klienta A soubor neprověří. Pokud funkce Auto-Protect klienta B
důvěryhodná není, funkce Auto-Protect klienta A soubor prověří.
Toto nastavení zakažte, chcete-li povolit duplicitní prověřování. Duplicitní
prověřování může snížit výkon sítě na klientském počítači.

Note: Tato funkce se týká pouze přístupu pro čtení. Jestliže klient A
požádá klienta B o přístup pro zápis, funkce Auto-Protect klienta A prověří
soubor bez ohledu na toto nastavení.

Síťová mezipaměť Povolí nebo zakáže vedení záznamu souborů, které funkce Auto-Protect
již prověřila ze síťového serveru.
Tato možnost rovněž zabraňuje duplicitnímu prověřování téhož souboru
funkcí Auto-Protect a může vést k lepšímu výkonu systému. Je možné
nastavit počet souborů (položek), které funkce Auto-Protect prověří a bude
si je pamatovat. Lze také nastavit prodlevu před odstraněním souborů
z mezipaměti. Jakmile prodleva vyprší, funkce Auto-Protect prověří znovu
soubory v síti, jestliže klient tyto soubory vyžádá od síťového serveru.
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Auto-Protect: Rozšířené
U prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect je možné nakonfigurovat rozšířené možnosti.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 412: Rozšířené možnosti funkce Auto-Protect

Možnost Popis

Spuštění a ukončení K dispozici jsou následující možnosti:
• Spuštění počítače: Zavede funkci Auto-Protect při spuštění

operačního systému počítače a uvolní ji při vypnutí počítače.
Tato možnost pomáhá při ochraně proti některým virům.
Jestliže funkce Auto-Protect rozpozná během vypínání virus,
umístí infikovaný soubor do dočasné složky pro karanténu.
Funkce Auto-Protect poté rozpozná virus při spuštění a vytvoří
výstrahu.

Note: Jestliže vypnete funkci Auto-Protect v počítači, v němž
je tato možnost povolena, bude funkce Auto-Protect funkční
po krátkou dobu po každém restartu počítače. Hlavního služba
klienta aplikace Symantec Endpoint Protection po svém
spuštění vypne funkci Auto-Protect.

• Spuštění aplikace Symantec Endpoint Protection: Zavede
funkci Auto-Protect při spuštění klienta.

• Kontrolovat diskety při vypínání počítače: Konfiguruje
klienta, aby prověřoval diskety při vypínání počítače.

Opakované načtení a povolení funkce Auto-Protect K dispozici jsou následující možnosti:
• Ukončit a znovu načíst funkci Auto-Protect Okamžitě

zastaví a znovu načte funkci Auto-Protect.
• Počkat do restartu počítače Zastaví a znovu zavede funkci

Auto-Protect při restartu počítače.
• Kdy je funkce Auto-Protect zakázána: Funkci Auto-Protect

můžete automaticky znovu povolit za <number> minut. Platné
hodnoty jsou v rozsahu 3 až 60.
Tato možnost je užitečná v případě, že čas od času
potřebujete funkci Auto-Protect zakázat.

Další možnosti Konfiguruje možnosti mezipaměti souborů a funkci Trasování rizik.

Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu: Podrobnosti o prověřování
U klientů verze starší než 14.2 RU1 můžete nakonfigurovat podrobnosti pro prověřování internetové pošty pomocí funkce
Auto-Protect. Z důvodů výkonu není funkce Auto-Protect pro internetovou poštu podporována na serverových operačních
systémech.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Používejte výjimky k určení výjimek pro soubory nebo složky.

Informace o typech funkcí Auto-Protect
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Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Table 413: Možnosti Podrobností o prověřování

Možnost Popis

Povolit funkci Auto-Protect pro internetovou poštu Povolí nebo zakáže funkce Auto-Protect pro internetovou poštu.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost
v klientských počítačích.

Typy souborů Prověří soubory všech typů nebo soubory vybraných přípon.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování všech souborů

Prověřovány jsou všechny soubory v počítači bez ohledu na
jejich typ.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost
v klientských počítačích.

• Prověřování pouze vybraných přípon
Prověřovány jsou pouze soubory s určitými příponami.
Pokud existují soubory s příponami, které nejsou uvedeny
v seznamu, lze přidat další přípony programů a dokumentů.
U této možnosti lze také obnovit výchozí hodnotu.

• Vybrat přípony
Určuje, že do prověřování mají být zahrnuty pouze určité
přípony souborů.
Přípony souborů určené k prověřování je možné přidávat a
odebírat. Budou se prověřovat pouze soubory se zadanými
příponami. Funkce Auto-Protect neprověří soubory, jejichž
přípony nejsou v seznamu.

Note: Chcete-li z prověřování vyloučit soubory nebo adresáře,
vytvořte výjimku. Výjimka se vztahuje na všechna prověřování,
která spustíte.
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Možnost Popis

Komprimované soubory Určuje, zda se má provádět prověřování komprimovaných
souborů a kolik úrovní bude zahrnuto.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování souborů uvnitř komprimovaných souborů

Prověřuje soubory, které se používají jako zásobníky souboru
nebo skupiny souborů.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost
v klientských počítačích.

• Počet úrovní pro rozbalení, pokud se v komprimovaných
souborech nacházejí další komprimované soubory.
Pokud je prověřován archiv souboru (například soubory .zip),
jsou prověřeny také jednotlivé soubory archivu. V případě, že
vlastní archiv obsahuje komprimované soubory, můžete určit,
kolik úrovní komprimovaného souboru má být prověřeno.
Standardně se prověřují tři úrovně komprimovaného souboru.

Mezi typy komprimovaných souborů, které lze zahrnout do
prověřování, patří:
• soubory archivů .arj vytvořené komprimačním softwarem

ARJ*,
• soubory .zip vytvořené komprimačním softwarem PKZip* a

WinZip*,
• soubory .lhz vytvořené softwarem Lharc* autora Haruyasu

Yoshizaki,
• soubory .exe vytvořené jako samorozbalovací archivy,
• komprimované soubory bez přípony.

Vložit upozornění
Můžete nakonfigurovat funkci Auto-Protect, aby automaticky vkládala varování do textu infikovaného e-mailu. Toto
upozornění může být důležité, pokud klient aplikace Symantec Endpoint Protection nemůže vyčistit virus z infikované
zprávy. Upozornění je také důležité, pokud je infikovaná příloha přesunuta, ponechána, odstraněna nebo přejmenována.
Klient aplikace Symantec Endpoint Protection vloží do horní části e-mailové zprávy s infikovanou přílohou text „Aplikace
Symantec Endpoint Protection nalezla bezpečnostní riziko v příloze odesílatele [OdesílatelE-mailu]“.

Neměňte pole v závorkách, která obsahují informace o proměnných. Předmět a text zprávy můžete přizpůsobit.

Table 414: Možnosti dialogového okna Vložit upozornění

Možnost Popis

Změnit předmět původní zprávy na Umožňuje změnit předmět e-mailové zprávy. Tato možnost je ve
výchozím nastavení povolena.

Předmět Předmět e-mailové zprávy
Výchozí hodnotou je Bylo nalezeno bezpečnostní riziko ve
zprávě „[PředmětE-mailu]“

Obsah zprávy Text v těle zprávy
Výchozí nastavení je Aplikace Symantec Endpoint Protection
nalezla riziko zabezpečení v příloze od [OdesílatelE-mailu].
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Možnost Popis

Informace o infekci Informace o infekci, které se zobrazí v e-mailové zprávě
Ke každému infikovanému souboru jsou k dispozici
následující informace:
• Příloha (název souboru přílohy)
• Bylo zjištěno bezpečnostní riziko (název bezpečnostního

rizika)
• provedená akce (například vyčištěno, přesunuto do

karantény, odstraněno nebo ponecháno),
• stav souboru (infikován, nebo není infikován).

Table 415: Pole e-mailové zprávy

Pole Popis

Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního rizika.
DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.
OdesílatelE-mailu E-mailová adresa, z níž byl odeslán e-mail s infikovanou přílohou.
SeznamPříjemcůE-mailu Seznam adres, na které byl odeslán e-mail s infikovanou přílohou.

Table 416: Pole s informacemi o infekci

Pole Popis

NázevBezpečnostníhoRizika Název nalezeného viru či bezpečnostního rizika
ProvedenáAkce Akce podniknutá v reakci na zjištění viru nebo bezpečnostního rizika. Může se jednat o první nebo

druhou nakonfigurovanou akci.
Stav Stav souboru: Infikováno, Není infikováno nebo Odstraněno.

Tato proměnná zprávy se standardně nepoužívá. Chcete-li zobrazit tuto informaci, přidejte tuto
proměnnou na konec zprávy.

Název souboru Název souboru, který byl infikován virem nebo bezpečnostním rizikem.
CestaANázevSouboru Úplná cesta a název souboru, který byl infikován virem nebo bezpečnostním rizikem.
Počítač Název počítače, v němž byl virus či bezpečnostní riziko nalezeno.
Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního rizika.
DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.
NázevPůvodníPřílohy Název přílohy, která obsahuje virus nebo bezpečnostní riziko.
NázevÚložiště Zasažená oblast aplikace, například funkce Auto-Protect pro soubory a procesy nebo funkce Auto-

Protect pro aplikaci Microsoft Outlook.

Poštovní server
Chcete-li odesílatele upozornit na infikovanou zprávu, je třeba určit poštovní server pro odeslání zprávy.
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Table 417: Možnosti poštovního serveru

Možnost Definice

Poštovní server Název poštovního serveru pro odeslání upozornění
Poštovní port Poštovní port, který má být použit k odeslání zprávy; výchozí

nastavení je 25
Uživatelské jméno Uživatelské jméno požadované k získání přístupu na poštovní

server a odesílání zpráv.
Heslo Heslo, které poštovné server vyžaduje.
Obrácená cesta Informace o obrácené cestě pro poštovní server (v případě, že

jsou vyžadovány).
Informace o obrácené cestě obvykle vyžadovány nejsou. Pokud
to poštovní server vyžaduje, zadejte název DNS počítače, který
vytvoří zprávu.

Zpráva
Můžete upravit e-mailovou zprávu, která se odesílá odesílateli infikované zprávy nebo seznamu příjemců.

Table 418: Možnosti dialogového okna Zpráva

Možnost Definice

Předmět Text předmětu e-mailové zprávy
Výchozí hodnotou je Bylo nalezeno bezpečnostní riziko ve
zprávě „[PředmětE-mailu]“

Obsah zprávy Text těla e-mailové zprávy
Výchozí nastavení je Aplikace Symantec Endpoint Protection
nalezla riziko zabezpečení v příloze od ([EmailSender])
odesláno [EmailRecipientList].Aby mohl příjemce použít vámi
zaslané soubory, prověřte tento počítač na přítomnost virů,
vyčistěte všechny infikované soubory a poté tuto přílohu
zašlete znovu.

Informace o infekci Informace o infekci, které budou zahrnuty v e-mailové zprávě.
Můžete vybrat informace o infekci, které se mají zahrnout do
e-mailové zprávy:
• Příloha (název přílohy)
• Bylo zjištěno bezpečnostní riziko (název bezpečnostního

rizika)
• Provedená akce (například vyčištěno nebo ponecháno)
• stav souboru (infikován, nebo není infikován).

Table 419: Pole e-mailové zprávy

Pole Popis

OdesílatelE-mailu E-mailová adresa, z níž byl odeslán e-mail s infikovanou přílohou.
SeznamPříjemcůE-mailu Seznam adres, na které byl odeslán e-mail s infikovanou přílohou.
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Table 420: Pole s informacemi o infekci

Pole Popis

NázevBezpečnostníhoRizika Název nalezeného viru či bezpečnostního rizika
ProvedenáAkce Akce podniknutá v reakci na zjištění viru nebo bezpečnostního rizika. Může se jednat o první nebo

druhou nakonfigurovanou akci.
Stav Stav souboru: Infikováno, Není infikováno nebo Odstraněno.

Tato proměnná zprávy se standardně nepoužívá. Chcete-li zobrazit tuto informaci, přidejte tuto
proměnnou na konec zprávy.

Název souboru Název souboru, který byl infikován virem nebo bezpečnostním rizikem.
CestaANázevSouboru Úplná cesta a název souboru, který byl infikován virem nebo bezpečnostním rizikem.
Počítač Název počítače, v němž byl virus či bezpečnostní riziko nalezeno.
Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního rizika.
DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.
NázevPůvodníPřílohy Název přílohy, která obsahuje virus nebo bezpečnostní riziko.
NázevÚložiště Zasažená oblast aplikace, například funkce Auto-Protect pro soubory a procesy nebo funkce Auto-

Protect pro aplikaci Microsoft Outlook.

Odeslat e-mail ostatním: Ostatní
Můžete automaticky upozornit ostatní uživatele na infekci virem nebo bezpečnostním rizikem.

Zadejte e-mailové adresy jednotlivců, kteří mají být automaticky upozorněni na virus nebo bezpečnostní riziko. Klient
aplikace Symantec Endpoint Protection odešle e-mailovou zprávu s informacemi o bezpečnostním riziku adresátům
uvedeným v seznamu. Můžete přidat nebo odebrat e-mailové adresy.

Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu: Rozšířené
U klientů verze starší než 14.2 RU1 můžete nakonfigurovat nastavení připojení na prověřování internetové pošty pomocí
funkce Auto-Protect.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 421: Rozšířené možnosti pro prověřování internetové pošty pomocí funkce Auto-Protect.

Možnost Popis

Nastavení připojení K dispozici jsou následující možnosti:
• Server pro příchozí poštu (POP3)

Prověřování internetové pošty pomocí funkce Auto-Protect
standardně používá běžné e-mailové porty POP3. Pokud
konfigurujete síť, aby byl používán jiný port, je nutné zde
změnit nastavení portu tak, aby odpovídalo vybranému portu.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost
v klientských počítačích.

• Server pro odchozí poštu (SMTP)
Prověřování internetové pošty pomocí funkce Auto-Protect
standardně používá běžné e-mailové porty SMTP. Pokud
konfigurujete síť, aby byl používán jiný port, je nutné zde
změnit nastavení portu tak, aby odpovídalo vybranému portu.

• Nastavit výchozí
Obnovení nastavení portů serverů pro příchozí (POP3) a
odchozí (SMTP) poštu na výchozí nastavení.

Šifrovaná připojení Klepnutím na ikonu zámku tyto možnosti na klientských počítačích
zamknete resp. odemknete.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Povolit šifrovaná připojení POP3

Tuto možnost použijte k povolení nebo zakázání zpráv POP3
přenášených pomocí šifrovaného spojení. Funkce Auto-
Protect neprověřuje e-mailové zprávy, které používají protokol
POP3 s využitím zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer).
Funkce Auto-Protect bude i nadále chránit počítače před viry a
bezpečnostními riziky v přílohách.

• Povolit šifrované připojení SMTP
Tuto možnost použijte k povolení nebo zakázání zpráv SMTP
přenášených pomocí šifrovaného spojení. Funkce Auto-
Protect neprověřuje e-mailové zprávy, které používají protokol
SMTP s využitím zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer).
Funkce Auto-Protect bude i nadále chránit počítače před viry a
bezpečnostními riziky v přílohách.

Note: Klient nemůže prověřovat žádné zprávy, které jsou
odeslány nebo přijímány přes šifrovaná připojení. Pokud možnosti
šifrování zakážete, funkce Auto-Protect bude zprávy blokovat.
Změna se projeví až po odhlášení ze systému Windows a
opětovném přihlášení.
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Možnost Popis

Heuristika červů v hromadné poště Klepnutím na ikonu zámku tyto možnosti na klientských počítačích
zamknete resp. odemknete.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Heuristika odchozích červů

Tuto možnost použijte k zapnutí prověřování odchozích zpráv,
zda nevykazují podezřelé chování.

• První akce
Vyberte akci, která má být provedena, jestliže při prověřování
bude zjištěno podezřelé chování. Můžete vybrat přesunutí
hrozby do karantény, vymazání hrozby nebo protokolování
zjištěné hrozby, aniž by byla provedena nějaká akce.

• Dojde-li k selhání první akce
Vyberte akci, která bude provedena, jestliže prověřování
nemůže u zjištěné hrozby provést první akci. Můžete vybrat
vymazání hrozeb nebo protokolování zjištění, aniž by byla
provedena nějaká akce.

Note: Bude-li u první akce nastavena volba Ponechat (pouze
protokol), tato volba nebude k dispozici.

Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook: Podrobnosti prověřování
Můžete nakonfigurovat podrobnosti prověřování e-mailových klientů aplikace Microsoft Exchange funkcí Auto-Protect.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu zámku možnost zamknete resp. odemknete.
Pokud uzamknete nějakou možnost, zabráníte změnám možnosti na klientských počítačích.

Informace o typech funkcí Auto-Protect

Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru
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Table 422: Možnosti Podrobností o prověřování

Možnost Popis

Povolit funkci Auto-Protect pro Microsoft Outlook Povoluje nebo zakazuje funkci Auto-Protect pro e-mailové klienty
aplikace Microsoft Exchange (Outlook).

Typy souborů Prověří soubory všech typů nebo soubory vybraných přípon.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování všech souborů

Prověřovány jsou všechny soubory v počítači bez ohledu na
jejich typ.

• Prověřování pouze vybraných přípon
Prověřovány jsou pouze soubory s určitými příponami.
Pokud existují soubory s příponami, které nejsou uvedeny
v seznamu, lze přidat další přípony programů a dokumentů.
U této možnosti lze také obnovit výchozí hodnotu.

Vybrat přípony
Určuje, že do prověřování mají být zahrnuty pouze určité přípony
souborů.
Přípony souborů určené k prověřování je možné přidávat a
odebírat. Budou se prověřovat pouze soubory se zadanými
příponami. Funkce Auto-Protect neprověří soubory, jejichž přípony
nejsou v seznamu.

Note: Chcete-li z prověřování vyloučit soubory nebo složky,
vytvořte výjimku.

Komprimované soubory Určuje, zda se má provádět prověřování komprimovaných
souborů a kolik úrovní bude zahrnuto.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování souborů uvnitř komprimovaných souborů

Prověřuje soubory, které se používají jako zásobníky souboru
nebo skupiny souborů.

• Počet úrovní rozbalení, pokud se v komprimovaných
souborech nacházejí další komprimované soubory.
Pokud je prověřován archiv souboru (například soubory .zip),
jsou prověřeny také jednotlivé soubory archivu. V případě, že
vlastní archiv obsahuje komprimované soubory, můžete určit,
kolik úrovní komprimovaného souboru má být prověřeno.
Standardně se prověřují tři úrovně komprimovaného souboru.

Mezi typy komprimovaných souborů, které lze zahrnout do
prověřování, patří:
• soubory archivů .arj vytvořené komprimačním softwarem

ARJ*,
• soubory .zip vytvořené komprimačním softwarem PKZip* a

WinZip*,
• soubory .lhz vytvořené softwarem Lharc* autora Haruyasu

Yoshizaki,
• soubory .exe vytvořené jako samorozbalovací archivy,
• komprimované soubory bez přípony.

Funkce Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes: Podrobnosti o prověřování
U klientů verze starší než 14.2 RU1 můžete nakonfigurovat podrobnosti pro prověřování e-mailů aplikace Lotus Notes
pomocí funkce Auto-Protect.
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NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 423: Možnosti Podrobností o prověřování

Možnost Popis

Povolit funkci Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes Povolí nebo zakáže funkci Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes.
Typy souborů Prověří soubory všech typů nebo soubory vybraných přípon.

K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování všech souborů

Prověřovány jsou všechny soubory v počítači bez ohledu na
jejich typ.

• Prověřování pouze vybraných přípon
Prověřovány jsou pouze soubory s určitými příponami.
Pokud existují soubory s příponami, které nejsou uvedeny
v seznamu, lze přidat další přípony programů a dokumentů.
U této možnosti lze také obnovit výchozí hodnotu.

Note: Chcete-li z prověřování vyloučit soubory nebo složky,
vytvořte výjimku.

Vybrat přípony Určuje, že do prověřování mají být zahrnuty pouze určité přípony
souborů.
Přípony souborů určené k prověřování je možné přidávat a
odebírat. Budou se prověřovat pouze soubory se zadanými
příponami. Funkce Auto-Protect neprověří soubory, jejichž přípony
nejsou v seznamu.

Note: Chcete-li z prověřování vyloučit soubory nebo složky,
vytvořte výjimku.

Komprimované soubory Určuje, zda se má provádět prověřování komprimovaných
souborů a kolik úrovní bude zahrnuto.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování souborů uvnitř komprimovaných souborů

Prověřuje soubory, které se používají jako zásobníky souboru
nebo skupiny souborů.

• Počet úrovní pro rozbalení, pokud se v komprimovaných
souborech nacházejí další komprimované soubory.
Pokud je prověřován archiv souboru (například soubory .zip),
jsou prověřeny také jednotlivé soubory archivu. V případě, že
vlastní archiv obsahuje komprimované soubory, můžete určit,
kolik úrovní komprimovaného souboru má být prověřeno.
Standardně se prověřují tři úrovně komprimovaného souboru.

Mezi typy komprimovaných souborů, které lze zahrnout do
prověřování, patří:
• soubory archivů .arj vytvořené komprimačním softwarem

ARJ*,
• soubory .zip vytvořené komprimačním softwarem PKZip* a

WinZip*,
• soubory .lhz vytvořené softwarem Lharc* autora Haruyasu

Yoshizaki,
• soubory .exe vytvořené jako samorozbalovací archivy,
• komprimované soubory bez přípony.
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Upozornění na zastaralé definice virů
Můžete upravit výchozí hlášení, které se zobrazí na klientských počítačích v případě, že jsou definice virů zastaralé nebo
chybí.

Upozornění na chybějící definice virů
Můžete změnit výchozí zprávu, která se zobrazí, když klientský počítač neobsahuje žádné definice virů.

Prověřování definovaná správcem: Prověřování
Pomocí karty Prověřování můžete přidat nebo upravit naplánované prověřování zásady nebo zadat nastavení pro
prověřování na požádání. Prověřování na požádání jsou ruční prověřování spuštěná na klientském počítači na žádost
správce.

Správci určují plánovaná prověřování klientských počítačů v nastavitelných intervalech. Správci mohou předem připravit
konkrétní sadu nastavení pro spouštění prověřování na požádání na klientských počítačích z konzoly.

V části Prověřování správcem na požádání klepněte na možnost Upravit a zadejte typ prověřování, které proběhne,
když správce aktivuje prověřování z konzoly.

Typy prověřování a ochrana v reálném čase

Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows

Přidání plánovaného prověřování
Pomocí tohoto dialogového okna můžete vytvořit nové plánované prověřování konfigurované podle šablony pro
prověřování.

Table 424: Nové možnosti prověřování

Možnost Popis

Vytvořit nové plánované
prověřování

Vytvoření nového plánovaného prověřování s výchozím nastavením
Pokud vyberete tuto možnost a klepnete na tlačítko OK, zobrazí se dialog Nové prověřování.
Pomocí tohoto dialogového okna můžete nakonfigurovat plán prověřování, akce prověřování,
nastavení upozornění a další podrobnosti.

Vytvoření plánovaného
prověřování podle šablony
plánovaného prověřování

Umožňuje vybrat ze seznamu šablonu pro toto prověřování

Podrobnosti prověřování
Pomocí této karty můžete nastavit možnosti tohoto prověřování v počítačích Windows. Můžete specifikovat název, popis a
typ prověřování a zvolit rozšířené možnosti prověřování.

 842



 

Table 425: Možnosti Podrobností o prověřování

Možnost Popis

Operační systém Nelze konfigurovat pro plánované prověřování.

Note: Pokud přidáváte šablonu prověřování, můžete vybrat operační systém Windows nebo
Mac. Pokud operační systém změníte, klepnutím na tlačítko Nápověda vyhledejte nápovědu pro
příslušné možnosti.

Název prověřování Udává název, který chcete použít pro prověřování.
U prověřování správcem na požádání je názvem prověřování Prověřování správcem na
požádání a tento název nelze změnit.

Popis Poskytuje popis prověřování pro budoucí použití.
U prověřování správcem na požádání je popisem výchozí popis prověřování na požádání a tento
popis nelze změnit.

Způsob prověřování Určuje typ prověřování, které se má spustit.
U prověřování správcem na požádání neexistuje jiný typ prověřování.
U všech ostatních typů prověřování lze vybírat z následujících možností:
• Aktivní prověřování

Rychle prověří systémovou paměť a všechna běžná umístění virů a bezpečnostních rizik
na počítači. Prověřeny jsou všechny procesy spuštěné v paměti, důležité soubory registrů a
soubory jako config.sys a windows.ini. Také se prověřují některé zásadní složky operačního
systému.

• Úplné prověřování
Prověří celý počítač včetně spouštěcího sektoru a systémové paměti na přítomnost virů a
bezpečnostních rizik. Toto prověřování zahrnuje všechny složky a soubory. Nastavení pro toto
prověřování nelze měnit.

• Vlastní prověřování
Prověří vybrané soubory a složky na přítomnost virů a bezpečnostních rizik. Můžete
specifikovat, které složky a soubory podrobit vlastnímu prověřování.

Prověřování Možnost Upravit složky je povolena, pokud je zvolena možnost Vlastní prověřování pro Typ
prověřování a Prověřování správcem na požádání.
Určuje složky a soubory, které se mají prověřit.
Toto nastavení je užitečné pro úsporu času prověřování a zdrojů počítače.

Note: Tato možnost není k dispozici pro aktivní prověřování a úplné prověřování.

Typy souborů Určuje typy prověřovaných souborů.
Můžete prověřovat všechny soubory nebo omezit prověřování na soubory s určitou příponou.

Rozšiřte prověřování
zaškrtnutím

Určuje další umístění na klientském počítači, která se mají prověřovat.
K dispozici jsou následující možnosti vlastních prověřování:
• Paměť

Kromě všech souborů, určitých typů souborů nebo vybraných složek se prověřuje i paměť.
• Obvykle napadaná místa

Kromě všech souborů, určitých typů souborů nebo vybraných složek se prověřují i obvykle
napadaná místa.

• Známé oblasti napadané viry a bezpečnostními riziky
Kromě všech souborů, určitých typů souborů nebo vybraných složek se prověřují i známé
oblasti napadané viry a bezpečnostními riziky.

Rozšířené možnosti prověřování Můžete nastavit rozšířené možnosti prověřování pro komprimované soubory, přenesení úložiště a
vyšší výkon.
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Možnost Popis

Povolit funkci Vyhledávání
Insight

Vyhledávání Insight využívá k vyhodnocení souborů nejnovější definice virů v cloudu spolu s daty
hodnocení. Data hodnocení jsou informace, které společnost Symantec shromažďuje pro potřeby
určení škodlivosti souboru.
Po povolení této možnosti bude vyhledávání Insight detekovat soubory, které běžně zůstávají
nezjištěny.
V případě klientů aplikace Symantec Endpoint Protection verze starší než 14 spravovaných
pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 14 používá vyhledávání Insight úrovně
citlivosti a akce, které jsou nakonfigurovány pro zjištění funkce Download Insight. U klientů verze
14 používá vyhledávání Insight k optimalizaci úrovně citlivosti prověřování a prováděných akcí
interní nastavení.

Rozšířené možnosti prověřování: Komprimované soubory
Pomocí této karty můžete nastavit možnosti prověřování komprimovaných souborů.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 426: Rozšířené možnosti prověřování komprimovaných souborů

Možnost Popis

Prověřování souborů uvnitř
komprimovaných souborů

Povolí prověřování kontejnerů jako Soubory.zip a obsahu kontejnerů, což jsou jednotlivé
komprimované soubory.
Symantec Endpoint Protection prověřuje kompresované soubory během prověřování na
požádání, prověřování e-mailu a plánovaného prověřování. Pokud tuto možnost povolíte
a s pomocí dialogového okna Přípony zahrnete pouze uvedené přípony souborů, aplikace
Symantec Endpoint Protection bude i nadále soubory a jejich obsah prověřovat, i když přípony
kontejnerových souborů neuvedete. Možnost Prověřovat soubory uvnitř komprimovaných
souborů můžete zakázat nebo vytvořit výjimku pro konkrétní přípony kontejnerových souborů,
aby nebyly součástí prověřování.
Kvůli značnému zatížení procesoru funkce Auto-Protect neprověřuje v počítačích se systémem
Windows soubory v komprimovaných složkách. Soubory jsou však prověřeny při rozbalení
komprimovaných souborů.

Note: Probíhající prověřování komprimovaného souboru nelze zastavit. Pokud se rozhodnete
prověřování zastavit, klient Symantec Endpoint Protection klient zastaví prověřování ihned po
dokončení prověřování komprimovaného souboru.

Počet úrovní pro rozbalení,
pokud se v komprimovaných
souborech nacházejí další
komprimované soubory.

Určuje počet úrovní vnoření v rámci prověřování.
Klient podporuje v počítačích se systémem Windows maximální hloubku deseti vnořených
komprimovaných souborů. Výchozí nastavení je 3 úrovně.

Rozšířené možnosti prověřování: Přenesení úložiště
Tuto kartu můžete použít k vyladění prověřování souborů spravovaných systémem HSM (hierarchický systém správy
ukládání) a systémy zálohování v režimu offline. Systém HSM slouží k přenesení souborů do sekundárního úložiště jako
je jednotka DVD-ROM, pásková jednotka nebo úložiště SAN. Systém však může na disku zanechat části původních
souborů.

V následujících situacích může dojít k potížím s výkonem a nedostatkem volného místa na disku:
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• Klient aplikace Symantec Endpoint Protection prověřuje zbylé části souborů.
• Systém HSM umístí soubory zpět na původní disk.

NOTE

U všech těchto možností konzultujte výběr vhodných nastavení s dodavatelem daného systému HSM či
systému zálohování.

Table 427: Možnosti přenášení úložišť

Možnost Popis

Přeskočit soubory offline Určuje, zda v případě, že je nastaven bit offline, aplikace Symantec Endpoint Protection soubor vynechá.
Malé hodiny nad ikonou souboru v průzkumníku Windows Explorer udávají, že bit je nastaven offline.
Každá aplikace může nastavit bit offline, i pokud soubor skutečně není v režimu offline.

Přeskočit soubory offline
a řídké soubory

Určuje, zda soubory offline a řídké soubory budou vynechány.
Některé aplikace nastavují bit řídkého souboru, aby označily, že část souboru se na disku nenachází.
Některé produkty s hierarchickým systémem správy ukládání (HSM) tento bit nastavují a jiné ne. U řídkého
souboru zůstane na disku část souboru a jeho většina bude přesunuta do úložiště offline. Toto je výchozí
nastavení.

Přeskočit soubory offline
a řídké soubory s bodem
opakovaného rozboru

Určení, zda soubory offline a řídké soubory s bodem opakovaného rozboru budou vynechány.
Někteří dodavatelé využívají body opakovaného rozboru. Aplikace, které používají body opakovaného
rozboru, používají také vhodný ovladač zařízení k řízení bodů opakovaného rozboru v souborech.
V případě bodu opakovaného rozboru zůstává určitá část souboru na disku a zbylá část je jasně
zpřístupněna pomocí ovladače zařízení.

Prověřit rezidentní části
souborů offline a řídkých
souborů

Určuje, zda v případě, že je soubor řídký, klient aplikace Symantec Endpoint Protection prověřuje pouze
rezidentní část
Klient aplikace Symantec Endpoint Protection určuje rezidentní části souboru. Nerezidentní část zůstává v
sekundárním úložišti. Někteří dodavatelé tuto funkci podporují.

Prověřit všechny soubory,
vynutit demigraci (naplní
jednotku)

Klient aplikace Symantec Endpoint Protection prověřuje celý soubor, což v případě potřeby vynucuje
demigraci ze sekundárního úložiště. Protože velikost sekundárního úložiště je obvykle větší než velikost
místního svazku, toto nastavení může naplnit místní svazek. Když bude místní svazek plný, další soubory,
které jsou otevírány k prověřování, možná budou neúspěšné.

Prověřit všechny soubory
bez vynucení demigrace
(pomalé)

Určení, zda se mají prověřovat všechny soubory bez vynucení demigrace.
Klient aplikace Symantec Endpoint Protection kopíruje soubor ze sekundárního úložiště na místní pevný
disk jako dočasný soubor k prověřování. Aplikace HSM nechává původní soubor v sekundárním úložišti.
Tato metoda je pomalá a ne všichni dodavatelé HSM ji podporují. Protože je soubor k prověřování
kopírován ze sekundárního úložiště na disk, jsou požadavky na zdroje vysoké. Výkon procesoru a sítě se
může dále snížit, když klient aplikace Symantec Endpoint Protection detekuje infikovaný obsah v případě,
že je oprava nebo odstranění vráceno do sekundárního úložiště.

Prověřit všechny
nedávno použité soubory
bez vynucení demigrace

Určení, zda se mají prověřovat všechny soubory, ke kterým bylo v poslední době přistupováno, bez
vynucení demigrace.
Tato možnost umožňuje určit, že prověřovány budou pouze soubory, které byly migrovány v poslední
době a mohou se stále nacházet v rychlejším sekundárním úložišti. Tato metoda může odstranit některé
problémy týkající se požadavků na zdroje v případě možnosti Prověřit všechny soubory bez vynucení
demigrace.
Můžete prověřit soubory, které se nacházejí na rychlejších discích a vynechat demigraci a prověřování,
pokud se soubory nacházejí na pomalých discích. Po 30 dnech bez přístupu mohou být soubory migrovány
například na vzdálený disk. Po 60 dnech bez přístupu bude soubor migrován do jednotky DVD-ROM nebo
do vzdáleného úložiště SAN. Tato metoda může být stále ještě pomalá, protože přístup k souboru bez
vynucené demigrace může být pomalou operací.
Pokud zvolíte tuto možnost, je nutné, abyste vybrali typ přístupu a počet dní k určení „nedávno použitých“
souborů.
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Možnost Popis

Otevřít soubory
sémantikou zálohování

Určuje, zda se soubory budou otvírat pomocí sémantiky zálohování.
V některých případech použití této možnosti povolí klientovi aplikace Symantec Endpoint Protection
prověřovat soubory bez demigrace. Může to současně umožnit klientovi prověřovat uloženou část
demigrovaného souboru, ale ne jeho zbývající část.

Typ přístupu během
vybraného počtu dnů

Pokud zvolíte možnost Prověřit všechny nedávno použité soubory bez vynucení demigrace, je nutné,
abyste tuto možnost nastavili. Tato možnost určuje typ přístupu (Zpřístupněný, Upravený nebo Vytvořený)
a počet dnů určující „nedávno použité“ soubory.

Rozšířené možnosti prověřování: Optimalizace
Pomocí této karty nastavte posuvníkem prioritu výkonu prověřování.

Table 428: Možnosti optimalizace výkonu

Možnost Popis

Nejefektivnější
prověřování

Optimalizuje výkon prověřování, které se spouští v počítači.
Prověřování bude trvat kratší dobu, ale výkon jiných aplikací může být během této doby nižší.
U počítačů se čtyřmi a více procesory použijte pro dosažení nejlepšího celkového výkonu tuto volbu.

Vyvážený výkon Vyrovná výkon prověřování vůči výkonu ostatních aplikací.
Nastaví vyvážený výkon prověřování s ohledem na výkon ostatních aplikací, které jsou během prověřování
používány.

Nejvyšší výkon aplikace Optimalizuje výkon ostatních aplikací spuštěných v počítači.
Prověřování bude trvat delší dobu, ale výkon jiných aplikací může být během toto doby vyšší. Pokud
nastavíte tuto možnost, prověřování bude možné spustit, ale bude probíhat pouze v době nečinnosti
počítače.
Pokud nastavíte u aktivního prověřování spuštění při obdržení nových definic a uživatel klientský počítač
právě používá, prověřování bude odloženo až o 15 minut.

Plánované prověřování: Naplánovat
Můžete nastavit časy prověřování, čas zahájení prověřování náhodně generovat, nebo určit interval opakování v případě
zmeškaného prověřování.

Můžete určit čas pro spuštění denního, týdenního nebo měsíčního prověřování. Přesný čas skutečného spuštění
prověřování závisí na čase posledního prověřování, na tom, zda je čas prověřování náhodně generován a též na
nastaveních pro zmeškaná prověřování.

NOTE

Trvání prověřování a interval opakování je možné určit pouze u klientů Windows. Omezení na prověřování a
náhodná prověřování nejsou u klientů Mac k dispozici. Klienti Mac se nepokouší o další prověřování, pokud se
naplánované prověřování promešká.
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Table 429: Možnosti plánu

Možnost Popis

Plán prověřování Udává frekvenci prověřování.
• Denně můžete zvolit čas, kdy se každý den prověřování spustí. Skutečný čas

spuštění prověřování vychází z času posledního prověřování a délce trvání
prověřování a též z nastavení zmeškaných plánovaných prověřování.

• Týdně můžete zvolit čas a den, kdy se každý týden prověřování spustí. Skutečný
čas spuštění prověřování vychází z času posledního prověřování a délce trvání
prověřování a též z nastavení zmeškaných plánovaných prověřování.

• Měsíčně můžete zvolit čas a den, kdy se každý měsíc prověřování spustí. Skutečný
čas spuštění prověřování vychází z času posledního prověřování a délce trvání
prověřování a též z nastavení zmeškaných plánovaných prověřování.

Aplikace Symantec Endpoint Protection nemusí používat nastavený čas, pokud poslední
prověřování proběhlo v jinou dobu kvůli délce prověřování nebo kvůli nastavením
zmeškaných plánovaných prověřování. Například můžete nastavit týdenní prověřování
tak, aby probíhalo každou neděli o půlnoci s intervalem opakování 1 den. Pokud počítač
zmešká prověřování a bude zapnut v pondělí v 6:00, prověřování proběhne v 6:00.
Následující prověřování bude provedeno o týden později v pondělí v 6:00 namísto příští
neděli o půlnoci.
Pokud počítač nebude spuštěn až do úterý do 6:00, čímž dojde k překročení intervalu
opakování o dva dny, počítač nezopakuje pokus o prověřování. Počítač počká na
spuštění prověřování až do další neděle do půlnoci.
Bez ohledu na situaci, pokud zvolíte náhodné vygenerování času spuštění prověřování,
můžete změnit čas posledního provedení prověřování.

Délka prověřování Podporováno klienty se systémem Windows.
Umožňuje zadat požadovanou četnost spouštění prověřování. Můžete určit libovolnou
z následujících akcí:
• Prověřovat až do dokončení

Toto nastavení je doporučeno ve většině případů pro optimalizaci výkonu
prověřování.

• Prověřovat až do n hodin
Toto nastavení umožňuje ovládání dob prověřování v prostředích, kde mohou být
omezené zdroje. Pokud nebylo prověřování dokončeno během zadaného časového
intervalu, dojde k jeho obnovení v další naplánovaný čas. U náhodných prověřování
dojde k jeho obnovení v náhodný čas v rámci zadaného časového intervalu.
Pokud např. nastavíte spuštění prověřování v 20:00 hodin a nastavíte jeho trvání
po dobu 4 hodin, prověřování s pevným startem bude spuštěno nebo obnoveno ve
20:00. U náhodných prověřování dojde k jeho spuštění nebo obnovení v náhodnou
chvíli mezi 20:00 a půlnocí.

Pokud zvolíte omezení doby prověřování, je možné také Generovat náhodný čas
spuštění prověřování v rámci tohoto časového období. Toto nastavení můžete
využít k prověřování virtuálních strojů. Generací náhodných prověřování je snížena
pravděpodobnost, že několik prověřování bude spuštěno ve stejnou dobu, a bude tak
využívat vysoký objem prostředků hostitelského počítače.
Při nastavení četnosti na Denně bude maximální délka trvání prověřování 23 hodin. Při
nastavení četnosti na Týdně bude maximální délka trvání prověřování 167 hodin. Při
nastavení četnosti na Měsíčně bude maximální délka trvání prověřování 671 hodin.
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Možnost Popis

Zmeškaná plánovaná prověřování Podporováno klienty se systémem Windows
Můžete určit časový interval pro zopakování pokusu o prověřování, které nebylo
spuštěno podle plánu. Prověřování mohlo být například zmeškáno, protože byl počítač
vypnutý, v režimu hibernace nebo spánku. Když se počítač spustí nebo probudí, aplikace
Symantec Endpoint Protection se bude znovu pokoušet o spuštění prověřování, dokud
se prověřování nespustí nebo dokud nevyprší interval opakování. Po ukončení tohoto
intervalu opakování se aplikace Symantec Endpoint Protection o spuštění prověřování již
pokoušet nebude a vyčká na další plánované prověřování.
Volba Opakovat prověřování za určuje počet hodin nebo dnů, po které se Symantec
Endpoint Protection může pokoušet o spuštění zmeškaného ověřování.
Při nastavení četnosti na Denně bude maximální interval opakování 72 hodin. Při
nastavení četnosti na Týdně bude maximální interval opakování sedm dnů. Při nastavení
četnosti na Měsíčně bude maximální interval opakování 11 dnů. Výchozí jsou stejná jako
maxima, s výjimkou týdenních prověřování, která mají ve výchozím nastavení tři dny.

Prověřování definovaná správcem: Rozšířené
Pomocí této karty můžete nastavit možnosti pro plánovaná prověřování, prověřování při spuštění a spouštěná
prověřování a možnosti pro uživatele počítačů, na kterých jsou tato prověřování spuštěna.

Table 430: Pokročilé možnosti dialogového okna Plánovaná prověření

Možnost Popis

Plánovaná prověřování Určené možnosti pro plánovaná prověření
Odložit plánovaná prověření při
provozu na baterie

Určuje, zda budou plánovaná prověřování odložena, pokud bude počítač napájen z baterií.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li, aby plánovaná prověřování proběhla
podle plánu, i když je počítač napájen z baterií, možnost zakažte.
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Možnost Popis

Povolit spouštění plánovaných
prověřování definovaných
uživatelem, není-li autor
přihlášen

Určuje, zda budou plánovaná prověřování definovaná uživatelem spouštěna podle plánu, není-li
autor přihlášen.
Ve výchozím nastavení budou uživatelem definovaná prověřování vždy spuštěna v naplánovanou
dobu. Tato možnost je obzvláště vhodná v případě nespravovaných klientů, kteří nepoužívají
naplánovaná prověřování definovaná správcem.
Pokud nechcete, aby se uživatelská plánovaná prověřování spouštěla, když není tvůrce
prověřování přihlášen, zrušte zaškrtnutí této možnosti. V počítačích s více uživateli nejspíše bude
žádoucí tuto volbu vypnout.

Note: Není-li tato možnost povolena a uživatel se po spuštění prověřování odhlásí, nezobrazuje
se dialogové okno průběhu prověřování. V tomto případě lze stav prověřování zjistit zobrazením
systémového protokolu.

U pracovních stanic s více uživateli, je-li tato možnost povolena, se informace o průběhu
prověřování zobrazí následujícím způsobem:
• Pokud nebudou přihlášeni žádní uživatelé, dialogové okno s průběhem prověřování se

nezobrazí, a to ani v případě, že se uživatel přihlásí během prověřování.
• Když se přihlásí první uživatel, nezobrazí se mu dialogové okno s průběhem prověřování v

průběhu plánovaného prověřování, které zadal jiný uživatel.
• Když se přihlásí první uživatel, zobrazí se mu dialogové okno s průběhem prověřování v

průběhu plánovaného prověřování, které zadal tento uživatel. Okno s průběhem prověřování
se nezobrazí, pokud jeho zobrazení uživatel nepovolil.

• Pokud je spuštěno správcem definované plánované prověřování ve chvíli, kdy není přihlášen
žádný uživatel, okno s průběhem prověřování se nezobrazí. Ve chvíli, kdy se uživatel přihlásí,
zobrazí se dialogové okno s průběhem prověřování.

Uživatelé, kteří nebyli přihlášeni v průběhu jimi zadaného prověřování, naleznou výsledky
prověřování v protokolu prověřování.

Po přihlášení uživatele
zobrazovat oznámení o
zjištěních

Zobrazí oznámení, pokud se uživatel přihlásí a na pozadí běží prověřování aplikace. Možnost
je ve výchozím nastavení povolena. Administrátor může tuto volbu vypnout a získat úplně
bezobslužnou aplikaci, bez jakýchkoliv oznámení zobrazených uživateli.

Table 431: Pokročilé možnosti prověřování při spuštění a spouštěných prověřováních

Možnost Popis

Aktivovat prověřování po
spuštění při každém přihlášení
uživatele

Určuje, zda se po přihlášení uživatele spustí prověřování při spuštění.
Tato možnost se vztahuje na všechna prověřování. Pokud zakážete tuto možnost, prověřování při
spuštění se při přihlášení uživatelů nespustí.

Povolit uživatelům úpravy
prověřování při spuštění

Určuje, zda uživatelé mohou upravovat prověřování při spuštění.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Tuto možnost můžete změnit pouze, je-li
povolen parametr Spustit prověřování při spuštění po přihlášení uživatelů.

Po obdržení nových definic virů
spustit aktivní prověření

Po obdržení nových definic virů spustí aktivní prověření za účelem kontroly rizik, která by mohla
být pomocí nových definic odhalena.
Standardně se aktivní prověření spouští po obdržení nových definic virů. Pokud zakážete tuto
možnost, snížíte možnou ochranu pro klientské počítače. Tuto možnost zakažte pouze tehdy,
vyžadujete-li zvláštní konfiguraci nebo vyloučení, které se s tímto automaticky spouštěným
prověřováním neslučují.
Pokud vyberte pro možnost optimalizace aktivního prověřování nastavení Nejvyšší výkon
aplikace, aktivní prověřování může čekat na spuštění až 15 minut, jestliže počítač nebude
nečinný.
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Table 432: Možnosti průběhu prověřování

Možnost Popis

Vybrat možnosti průběhu
prověřování

Určuje, co se uživatelům zobrazuje na počítači během prověřování.
Vyberte jednu z následujících možností:
• Nezobrazit průběh prověřování
• Zobrazit průběh prověřování
• Zobrazit průběh prověřování při zjištění rizika
• Zobrazit průběh skenování je-li zjištěno stření nebo vyšší riziko.
Pokud uživatelům umožníte sledovat průběh prověřování, na hlavních stránkách rozhraní
klientů se zobrazí tyto možnosti:
• Po spuštění prověřování se zobrazí odkaz se zprávou Probíhá prověřování.

Uživatel může klepnutím na odkaz zobrazit průběh prověřování.
• Zobrazí se také odkaz na následující naplánované prověřování.

Po skončení zavřít okno
průběhu prověřování

Určuje, zda se okno s průběhem prověřování po skončení prověřování automaticky zavře.
Tato volba je dostupná, pokud vyberete možnost Zobrazit průběh prověřování nebo Zobrazit
průběh prověřování při zjištění rizika. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Povolit uživateli zastavení
prověřování

Umožňuje uživatelům zastavit prověřování spuštěná na jejich počítači.
Tato volba je dostupná, pokud vyberete možnost Zobrazit průběh prověřování nebo Zobrazit
průběh prověřování při zjištění rizika. Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

Povolit uživateli pozastavit
prověřování

Umožňuje uživatelům pozastavit nebo odložit prověřování spuštěná na jejich počítači.
Tato volba je dostupná, pokud vyberete možnost Zobrazit průběh prověřování nebo Zobrazit
průběh prověřování při zjištění rizika. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Pokud
je tato volba povolena, klepněte na možnost Možnosti pozastavení a zadejte volby pozastavení
a odložení.

Možnosti pozastavení prověřování
Pomocí tohoto dialogového okna můžete nastavit možnosti týkající se přerušení a odložení prověřování. Pokud uživatel
pozastaví prověřování, zůstane dialogové okno Výsledky prověřování otevřené. Při vypnutí počítače pozastavené
prověřování nebude pokračovat. Jestliže je prověřování odloženo, dialogové okno Výsledky prověřování se zavře a
objeví se opět, jakmile skončí doba odložení a prověřování se obnoví.

Table 433: Možnosti pozastavení prověřování

Možnost Popis

Omezit čas, po který může být
prověřování pozastaveno

Omezení doby, na kterou může uživatel pozastavit plánovaná prověřování definovaná správcem.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena. Když je tato možnost povolena, zadejte
počet minut pro pozastavení prověřování.

Doba pozastavení prověřování
v minutách

Určuje počet minut, na který mohou uživatelé pozastavit toto prověřování.
Tato možnost je povolena, pokud je povolena volba Omezit čas, po který může být prověřování
pozastaveno. Výchozí hodnota je 60 minut a rozsah je od 3 do 180 minut.

Maximální počet příležitostí
k odložení

Určuje, kolikrát může uživatel odložit toto prověřování.
Výchozí hodnota pro toto pole je 3. Povolený rozsah je 1krát až 8krát.

Povolit uživatelům odložení
prověřování o 3 hodiny

Umožňuje uživatelům na tři hodiny pozastavit prověřování.
Volba odložení prověřování o jednu hodinu je ve výchozím nastavení povolena.
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Karanténa: Čištění
Pomocí této volby můžete povolit automatické odstranění opravených nebo zálohovaných souborů a souborů v karanténě
z počítače. Soubory můžete mazat na základě stáří souboru, velikosti složky nebo obou možností. Nastavíte-li obě
úrovně, jsou nejdříve odstraněny všechny soubory, jejichž stáří překračuje zadaný čas. Pokud bude velikost složky stále
překračovat povolenou mez, pak budou postupně odstraňovány nejstarší soubory, dokud velikost složky nebude splňovat
dané omezení. Tyto možnosti jsou standardně povoleny.

Table 434: Možnosti čištění

Možnost Popis

Povolit automatické odstraňování <opravených souborů |
záložních souborů | souborů v karanténě, které nelze opravit>

Aktivace automatického odstranění souborů, které nelze opravit.

Odstranit po Určení počtu dní, po který mají soubory být uchovány.
Maximální hodnota je 30 dnů.

Odstranit nejstarší soubory z důvodu omezení velikosti
složky N (MB)

Určení maximální dosažitelné velikosti složky.
Výchozí hodnota je 50 MB.

Společná nastavení pro prověřování klientů Mac
Kartu Společná nastavení je možné použít k určení možností naplánovaných prověřování. Tyto možnosti neplatí pro
prověřování na požádání.

Table 435: Společná nastavení pro prověřování klientů Mac

Možnost Popis

Prověřovat
komprimované
soubory

Tato možnost se používá, pokud se mají do správcem definovaných prověřování zahrnout komprimované
soubory. Do prověřování se zahrne komprimovaný soubor a soubory uvnitř komprimovaného souboru.

Povolit odložení
prověřování

Tato možnost se používá, aby mohl uživatel klientského počítače prověřování odložit předtím, než začne.
Uživatel nemůže prověřit probíhající prověřování.

Note: Pokud tuto možnost povolíte, nebudete moci u klienta pro systém Mac nastavit maximální povolený počet
odložení prověřování uživatelem.

Povolit zrušení
prověřování

Tato možnost se používá, aby uživatel klientského počítače mohl prověřování zrušit.

Akce Určete následující akce, které prověřování provede, pokud zjistí riziko:
• Automaticky opravit napadené soubory

Aplikace Symantec Endpoint Protection se při nalezení rizika automaticky pokusí opravit infikovaný soubor.
Když tuto možnost neoznačíte, všechny opravy je třeba provést ručně.

• Soubory v karanténě, které nelze opravit
Aplikace Symantec Endpoint Protection automaticky přesune všechny soubory, které není možné opravit,
do karantény.

Warning! Pokud možnost Automaticky opravit napadené soubory neoznačíte, žádné infikované soubory
nebudou přesunuty do karantény, a to ani tehdy, když označíte možnost Soubory, které nelze opravit, umístit
do karantény.

Warning!  Software vám položí otázku, jestli chcete infikovaný soubor opravit. Pokud soubor neopravíte,
zůstane v počítači. Pokud možnost Automaticky opravit napadené soubory označíte a možnost Soubory,
které nelze opravit, umístit do karantény neoznačíte, všechny infikované soubory se vymažou.

 851



 

Možnost Popis

Výstrahy Pomocí následujících možností lze určit, jak prověřování zachází s výstrahami:
• Zobrazit pouze, pokud jsou nalezeny napadené soubory

Zobrazí výstrahu pouze tehdy, pokud prověřování najde infikovaný soubor.
• Zobrazit, když je dokončeno plánované prověřování

Po dokončení naplánovaného prověřování zobrazí upozornění.

Mac Auto-Protect a SONAR: Podrobnosti o prověřování
Je možné určit akce funkce Auto-Protect, soubory, které funkce Auto-Protect prověřuje a jak se funkce Auto-Protect
chová, když jsou ke klientovi Mac připojeny externí disky nebo zařízení.

NOTE

Vedle možnosti Uzamknout nastavení funkce Auto-Protect se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu
odemknete nebo zamknete nastavení Auto-Protect na klientském počítači Mac. Jakmile zamknete nastavení
Auto-Protect, zabraníte uživateli změnit nastavení.

WARNING

Pokud možnost Automaticky opravit napadené soubory neoznačíte, žádné infikované soubory nebudou
přesunuty do karantény, a to ani tehdy, když označíte možnost Soubory, které nelze opravit, umístit do
karantény.

Software vám položí otázku, jestli chcete infikovaný soubor opravit. Pokud soubor neopravíte, zůstane
v počítači. Pokud možnost Automaticky opravit napadené soubory označíte a možnost Soubory, které nelze
opravit, umístit do karantény neoznačíte, všechny infikované soubory se vymažou.

Table 436: Podrobnosti prověřování funkce Auto-Protect pro klienty Mac

Možnost Popis

Uzamknutí nastavení funkce
Auto-Protect

Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete nastavení Auto-Protect na klientském počítači
Mac.

Povolit funkci Auto-Protect U klientů Mac můžete prověřování Auto-Protect povolit či zakázat.
Automaticky opravit napadené
soubory

Je možné zvolit, aby funkce Auto-Protect automaticky opravovala všechny infikované soubory,
které najde.

Neopravitelné soubory ukládat
do karantény

Je možné zvolit, jestli odeslat libovolné soubory, které není možné opravit, do karantény.

Prověřovat komprimované
soubory

Je možné zvolit, jestli zahrnout do prověřování Auto-Protect komprimované soubory. Do
prověřování se zahrne komprimovaný soubor a soubory uvnitř komprimovaného souboru.

Informace o prověřování
vložených disků

Je možné zvolit, že má funkce Auto-Protect prověřit připojený disk nebo zařízení při otevření nebo
zkopírování souboru na disku nebo zařízení. K dispozici jsou následující možnosti:
Můžete zvolit, že se mají prověřovat pouze datové disky, všechny ostatní disky a zařízení, nebo
obojí. Možnost Datové disky zahrnuje softwarové disky CD nebo DVD. Možnost Všechny
ostatní disky nebo zařízení zahrnuje namapované obrazy disků a audio či video disky CD nebo
DVD.
Nastavení staršího klienta se nevztahují na klienty 12.1.4 a starší.

Zjišťování podezřelého chování Můžete povolit nebo zakázat zjišťování důvěryhodných aplikací, které se chovají podezřele.
Tato možnost je k dispozici od verze 14.3 RU1.
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Nastavení starší verze klienta: Podrobnosti o prověřování disku (pouze Mac)
Můžete specifikovat jak prověřovat disky nebo zařízení, jsou-li vloženy do starší verze klientů.

NOTE

Tyto možnosti se nevztahují na klienty 12.1.4 a novější.

Table 437: Možnosti prověřování disku

Možnost Popis

Prověřovat po vložení disky Povolí prověřování připojených disků nebo zařízení funkcí Auto-
Protect.

Zobrazovat průběh prověřování vložených disků Umožní zobrazit průběh prověřování, když funkce Auto-protect
prověřuje připojený disk nebo zařízení.

Prověřit následující disky nebo zařízení: Umožní určit typ vložených disků nebo zařízení, které funkce
Auto-Protect prověřuje. Prověřování můžete spustit na všech
vložených discích nebo zařízeních nebo pouze na Hudebních
nebo video discích, Přehrávačích iPod, Datových discích,
nebo Všech ostatních discích.

Note: Pod možnost Všechny ostatní disky patří namapované
obrazy disků.

Podrobnosti prověřování na požádání pro klienty Mac
Je možné určit jednotky a složky, které se mají prověřovat při prověřování na požádání. Je možné také určit akce, které
prověřování provede, pokud zjistí riziko.

NOTE

U klientů Mac není možné určit typ prověřování. Různé typy prověřování jsou k dispozici pouze pro klienty
Windows. Na klientech Mac se vždy spouští vlastní prověřování. Pokud spustíte příkaz aktivního prověřování na
skupinu, která obsahuje klienty Mac a klienty Windows, proběhne na klientech Windows aktivní prověření. Na
klientech Mac se ale spustí vlastní prověření.
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Table 438: Podrobnosti prověřování na požádání

Možnost Popis

Prověřovat jednotky
a složky

Je možné určit, jestli prověřovat pevné disky, vyměnitelné disky nebo oba typy. Dále je možné vybrat, které
složky budou prověřovány a zda prověřovat sbalené soubory.

Akce Určete akce, které prověřování provede, pokud zjistí riziko.
Můžete zaškrtnout jednu nebo obě následující možnosti:
• Automaticky opravit napadené soubory

Aplikace Symantec Endpoint Protection se při nalezení rizika automaticky pokusí opravit infikovaný soubor.
Když tuto možnost neoznačíte, všechny opravy je třeba provést ručně.

• Neopravitelné soubory ukládat do karantény
Aplikace Symantec Endpoint Protection automaticky přesune všechny soubory, které není možné opravit,
do karantény.

Warning! Pokud možnost Automaticky opravit napadené soubory neoznačíte, žádné infikované soubory
nebudou přesunuty do karantény, i když označíte možnost Soubory, které nelze opravit, umístit do
karantény.

Warning!  Software vám položí otázku, jestli chcete infikovaný soubor opravit. Pokud soubor neopravíte,
zůstane v počítači. Pokud možnost Automaticky opravit napadené soubory označíte, a možnost Soubory,
které nelze opravit, umístit do karantény neoznačíte, všechny infikované soubory se vymažou.

Globální možnosti prověřování pro systém Mac
Tyto zásady umožňují určit soubory nebo složky, které chcete prověřit pomocí funkce Auto-Protect, plánovaných
prověřování a ručních prověřování. Můžete si vybrat z možností v následující tabulce.

Table 439: Obecné informace o prověřování

Globální možnosti prověřování Popis

Prověřovat vše Prověří se všechny soubory a složky v klientském počítači.
Prověřit pouze tyto složky Umožňuje určit soubory nebo složky, které chcete prověřit pomocí funkce Auto-Protect,

plánovaných prověřování a ručních prověřování.
Prověřit vše kromě vybraných
složek

Umožní vytvořit zásady výjimek pro klientské počítače se systémem Mac. Tyto zásady umožňují
vynechat stanovené soubory nebo složky z prověření pomocí funkce Auto-Protect, plánovaných
prověřování a ručních prověřování.

Note: Je nutné vybrat tuto možnost a vytvořit zásady výjimek.

Note: Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

Není podporováno použití symbolických odkazů při definování cest v případě možností Prověřit pouze tyto složky a
Prověřit vše kromě vybraných složek. Například výraz /var představuje symbolický odkaz na umístění /private/var.
Pokud definujete cestu pomocí výrazu /var, nebude prověřování fungovat podle očekávání. Cestu k souboru je nutné
definovat pomocí výrazu /private/var/.

Globální možnosti prověřování pro systém Mac: Prověřované soubory a složky
Můžete určit soubory a složky, které chcete zahrnout do prověřování funkcí Auto-Protect a plánovaného prověřování
u klientů pro systém Mac.
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NOTE

Cesty ke složkám pro klienty Mac je třeba oddělovat pomocí obyčejného lomítka. Pro cesty v systému Windows
se používá zpětné lomítko.

Do seznamu je možné přidat soubory a složky, které má obsahovat, nebo je odstranit.

Table 440: Složky, které se mají prověřit

Možnost složky Popis

Proměnná prefixu U klienta lze určit společné umístění nejvyšší úrovně.
Můžete si vybrat z následujících proměnných prefixu:
• HOME

Domovská složka aktuálně přihlášeného uživatele. Cesta k domovské složce je obvykle /
Users/uživatelské_jméno, kde uživatelské_jméno odpovídá uživatelskému jménu přihlášeného uživatele.

• APPLICATION
Systémová složka aplikací, tedy /Applications

• LIBRARY
Složka společných systémových knihoven, tedy /Library

Soubor nebo složka Můžete určit soubory či složky uvnitř proměnné prefixu. Pokud jste nevybrali proměnnou prefixu, zadejte úplnou
cestu k souboru.
V tomto poli nelze používat symbolické odkazy. Například výraz /var představuje symbolický odkaz na
umístění /private/var. Pokud definujete cestu pomocí výrazu /var, nebude prověřování fungovat podle
očekávání. Cestu k souboru je nutné definovat pomocí výrazu /private/var/.

Ochrana stahování: Download Insight
Funkci Download Insight je možné povolit či zakázat a také můžete určit její citlivost při zjišťování potenciálně škodlivých
souborů. Můžete také zadat další kritéria, která bude funkce Download Insight používat k analýze souboru. Tato nastavení
lze použít ke snížení množství chybných zjištění.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 441: Nastavení funkce Download Insight

Možnost Popis

Povolit funkci Download Insight
pro zjišťování potencionálních
rizik ve stažených souborech na
základě hodnocení souborů

Slouží k povolení nebo zakázání funkce Download Insight. Funkce Download Insight slouží
k odhalení (potenciálně) škodlivých souborů, když se uživatel pokusí soubor stáhnout pomocí
prohlížeče nebo klienta k odesílání textových zpráv.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost v klientských počítačích.
Funkce Download Insight vyžaduje funkci Auto-Protect. Pokud je funkce Auto-Protect zakázána
a funkce Download Insight povolena, funkce Download Insight nebude fungovat. V klientském
počítači bude indikováno selhání funkce Download Insight.

Určete citlivost na nebezpečné
soubory

Nastavení úrovně citlivosti, s jakou funkce Download Insight detekuje škodlivé soubory. Pomocí
posuvníku můžete změnit celkový počet zjištění a také počet chybných zjištění.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost v klientských počítačích.

Note: Pokud jste ochranu stahování nenainstalovali, funkce Download Insight bude na
klientských počítačích fungovat na 1. úrovni. Úrovně nastavené v zásadách nebudou použity.
Uživatel také nebude moci upravit úroveň citlivosti.

Funkce Download Insight využívá k rozhodnutí o škodlivosti staženého souboru informace
o jeho hodnocení. Společnost Symantec shromažďuje informace o souborech, na základě
kterých určí jejich hodnocení. Tato data nabídne k dispozici prostřednictvím funkce Download
Insight. Posuvník představuje hodnocení souboru; od vysoké pravděpodobnosti škodlivosti až
po nejnižší.
Posuvník můžete upravit a změnit tak úroveň hodnocení souborů. Změní se tím poměr
souborů, které budou označeny za škodlivé či s neprokázanou škodlivostí.
Pokud nastavíte vyšší úroveň citlivosti, funkce Download Insight bude označovat více souborů
za škodlivé a méně za soubory s neprokázanou škodlivostí. Na vyšších úrovních bude
funkce Download Insight detekovat více falešných poplachů. Budou povoleny pouze soubory
s nejvyšším hodnocením.
Při nižších úrovních bude funkce Download Insight označovat méně souborů za škodlivé a
detekovat méně falešných poplachů. Dojde však ke zvýšení počtu souborů s neprokázanou
škodlivostí.

Note: Při posunutí posuvníku se zobrazí popis každé úrovně. Každý popis obsahuje informace
o tom, jak daná úroveň povoluje nebo blokuje soubory a jaká bude potenciální míra chybných
detekcí.

Pomocí karty Akce nastavíte akce, které funkce Download Insight provede při zjištění
škodlivého souboru či souboru s neprokázanou škodlivostí.

Also detect files as malicious
based on their use in the
Symantec Community (Označení
souborů za škodlivé podle jejich
používání v rámci komunity
Symantec)

Nastavení dalších požadavků při stahování souborů s hodnocením vyšším, než jaká je
nastavená citlivost. Soubory jsou označeny za soubory s neprokázanou škodlivostí, ale při
splnění dodatečných podmínek budou označeny za škodlivé.
Dodatečné požadavky umožňují funkci Download Insight vyhodnotit míru využití souborů
v rámci komunity Symantec. Soubory využívané pouze několika málo uživateli mohou být
potenciálně škodlivé. Stejně potenciálně škodlivé mohou být i soubory, které se v rámci
komunity Symantec objevily teprve nedávno.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Soubory s x a méně uživateli

Nastavení maximálního počtu uživatelů, kteří soubor používají. Klient zjišťuje všechny
stažené soubory, které používá menší než stanovený počet uživatelů.

• Soubory známé uživatelům po dobu x a méně dní
Nastavení maximálního počtu dnů, po které je soubor v rámci komunity Symantec znám.
Klient zjišťuje všechny stažené soubory, které společnost Symantec zná po dobu kratší, než
jaká je nastavená.

Zabránění útokům malwaru typu ransomware pomocí funkce Download Insight
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Možnost Popis

Automaticky důvěřovat
všem souborům staženým
z důvěryhodných webových nebo
intranetových stránek

Není podporováno, pokud v klientském počítači není nainstalována funkce Ochrana stahování.
Ve výchozím nastavení nekontroluje funkce Download Insight žádné soubory, které jsou
z důvěryhodné internetové stránky nebo stránky intranetu staženy. Důvěryhodné stránky a
důvěryhodné místní intranetové stránky můžete nastavit na kartě Ovládací panely Windows>
Možnosti Internetu > Zabezpečení.
Po aktivaci této volby bude aplikace Symantec Endpoint Protection umožňovat stahování
všech souborů z daných důvěryhodných stránek. Po stažení souboru již nastoupí ostatní
bezpečnostní funkce, které se souborem provedou další případné akce.
Jakmile znovu povolíte možnost Automaticky důvěřovat všem souborům staženým
z důvěryhodných webových nebo intranetových stránek po jejím zakázání, aplikace
Symantec Endpoint Protection v seznamu vyhledá aktualizace. Aplikace Symantec Endpoint
Protection po přihlášení uživatele a každé čtyři hodiny také vyhledá aktualizace v seznamu
důvěryhodných serverů v položce Možnostech Internetu.
Můžete také vytvořit výjimky pro určité důvěryhodné webové domény.
Funkce Download Insight rozezná pouze konkrétní důvěryhodné stránky. Zástupné znaky
jsou povoleny, ale rozsahy adres IP bez směrování nejsou podporovány. Například funkce
Download Insight nerozpozná 10.*.*.* jako důvěryhodnou stránku. Funkce Download Insight
také nepodporuje stránky zjištěné pomocí možnosti Možnosti Internetu > Zabezpečení >
Automaticky zjišťovat intranetovou síť.

Note: Pokud funkci Download Insight zakážete a tato možnost bude označena šedě,
prověřování budou i nadále používat tuto možnost, pokud bude povolena.

Ochrana stahování: Akce
Můžete nastavit způsob, jakým funkce Download Insight reaguje na zjištěné škodlivé soubory nebo soubory s
neprokázanou škodlivostí. Úpravou posuvníku citlivosti můžete změnit úroveň hodnocení souborů, kterou funkce
Download Insight bude používat ke zjištění, zda se jedná o škodlivý soubor nebo soubor s neprokázanou škodlivostí.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 442: Akce funkce Download Insight

Možnost Popis

Nebezpečné soubory Konfiguruje akce pro případy, kdy funkce Download Insight zjistí nebezpečná data.
Můžete nakonfigurovat první prováděnou akci a druhou akci, která se provede v případě,
že se první akce nezdaří.
Možnosti dostupné v rámci položky Dojde-li k selhání první akce vychází z možnosti,
která je vybrána v rámci položky První akce.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost v klientských počítačích.
Je možné určit následující akce:
• Umístit riziko do karantény

Pokusí se přesunout soubor do karantény v klientském počítači ihned po jeho
zjištění. Pokud je povoleno oznamování, produkt Symantec Endpoint Protection
zobrazí oznámení v počítači. Uložení do karantény může uživatel zrušit a soubor je
považován za povolený uživatelem.
Pokud je soubor přesunut do karantény, uživatel nemůže soubor spustit či otevřít.

• Odstranit riziko
Pokusí se soubor odstranit. Soubor bude trvale odstraněn a nebude možné ho z koše
obnovit. Funkce Download Insight zobrazí upozornění na zjištění, ale uživatel akci
nemůže vrátit.
Nedokáže-li klient soubor odstranit, v dialogovém okně Oznámení a v systémovém
protokolu se zobrazí podrobné informace o provedené akci.

• Ponechat (pouze protokol)
Povolí přístup k danému souboru a zapíše událost do protokolu. Tuto možnost
použijte k ručnímu řízení způsobu zpracování zjištění klientem.
V protokolu rizik můžete určit akci pro zjištění.

Unproven files (Neprokázané soubory) Konfigurace akce, kterou funkce Download Insight provede v případě zjištění souboru s
neprokázanou škodlivostí.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost v klientských počítačích.
Akce u těchto souborů jsou stejné jako v případě škodlivých souborů (Přesunout
riziko do karantény, Odstranit riziko, Ponechat (pouze protokol)) navíc s
následujícími dvěma možnými akcemi:
• Výzva

Vyzve uživatele, aby stažený soubor povolil či zablokoval. Pokud uživatel povolí
soubor, bude považován za povolený uživatelem.

• Ignorovat
Povolí soubor v klientském počítači bez zásahu uživatele. Funkce Download Insight
nezobrazí oznámení.

Ochrana stahování: Upozornění
Můžete určit, zda se v klientských počítačích zobrazí oznámení týkající se detekcí funkcí Download Insight. Text lze
upravit. Součástí upozornění jsou informace o zjištěném bezpečnostním riziku.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 443: Možnosti upozorňování

Možnost Popis

Zobrazit upozornění v infikovaném počítači Povolí nebo zakáže zobrazení zprávy s upozorněním v
infikovaných počítačích, jestliže je v rámci zabezpečení stahování
zjištěno riziko.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost
v klientských počítačích.
Pokud je tato možnost povolena, můžete upravit výchozí zprávu,
která se zobrazí v případě, že uživatel soubor povolí.

Globální možnosti prověřování
Můžete konfigurovat možnosti, které platí pro všechna virová a spywarová prověřování.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 444: Globální možnosti prověřování

Možnost Popis

Povolit službu Insight pro Funkce Insight slouží k vynechání digitálně podepsaných a důvěryhodných souborů.
Podle potřeby můžete nastavit úroveň důvěryhodnosti, kterou se funkce Insight bude
při vynechávání podle dat o hodnocení řídit. Pokud vyberete možnost Soubory
důvěryhodné pro komunitu a Symantec, prověřování bude vynechávat více
souborů (nižší zabezpečení). Pokud vyberete možnost Důvěryhodné pro společnost
Symantec, prověřování bude vynechávat méně souborů (vyšší zabezpečení).
Vyloučením souborů lze zvýšit rychlost prověřování.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost v klientských počítačích.

Povolit prověřování podezřelého
chování souborů technologií
Bloodhound

Technologie Bloodhound dokáže rozpoznat vysoké procento neznámých virů izolováním
a vyhledáním logických oblastí souboru. Potom provede analýzu logiky programu, v níž
vyhledá chování, které je vlastní virům.
Kliknutím na ikonu odemknete nebo zamknete tuto možnost v klientských počítačích.
Můžete nastavit úroveň zjišťování na některou z následujících možností:
• Automatické

Toto je výchozí nastavení. Technologie Bloodhound používá ke zjišťování pokročilou
heuristickou analýzu. Pokud je na klientech povoleno odesílání informací o zjištěných
hrozbách, využívá také určité experimentální heuristické postupy.

• Agresivní
Zvyšuje citlivost automatického zjišťování hrozeb technologie Bloodhound. Pokud
vyberete tuto možnost, dojde pravděpodobně ke zvýšení výskytu falešných poplachů.
Tato možnost je doporučena pouze pro pokročilé uživatele.

Před prověřením připojené síťové
jednotky vyžadovat heslo

Určuje, zda budou klienti při prověřování síťových jednotek klientem vyžadovat od
uživatelů heslo.
Výchozí heslo je slovo symantec. Chcete-li heslo změnit, klepněte na položku Změnit
heslo a zadejte jiné.
Heslo je uloženo s oběma algoritmy hash MD5 a SHA-256. Symantec Endpoint
Protection 12.1.2 klienti používají algoritmy hash SHA-256. MD5 se používá pro dřívější
klienty.

Po přihlášení uživatele zobrazovat
oznámení o zjištěních a nápravách

Po přihlášení uživatele zobrazí oznámení o funkci Auto-Protect a zjištěních i nápravách
provedených plánovaným prověřením.
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Upravit složky
Pomocí tohoto dialogu vyberte konkrétní složky, které se mají prověřovat, namísto prověřování všech souborů v počítači.

Table 445: Možnosti složky

Možnost Popis

Prověřit všechny složky a jednotky Určení, že se budou prověřovat všechny složky.
Prověřování vybraných složek Určí, že se budou prověřovat všechny označené složky. Vyberte složky systému Windows, nikoli

celé cesty ke složkám. Klientské počítače v zabezpečené síti mohou používat jiné cesty k těmto
složkám.

Přípony souborů
Jestliže konfigurujete prověřování pouze pro vybrané přípony souborů, můžete přípony do seznamu přidávat nebo je z něj
odebírat. Ve výchozím nastavení klient prověřuje všechny přípony.

Během naplánovaných a vyžádaných prověřování jsou vždy prověřovány kontejnerové soubory, jako např. zip, bez
ohledu na přípony, které jste určili k prověřování. Možnost Prověřovat soubory uvnitř komprimovaných souborů
můžete deaktivovat v dialogovém okně Rozšířené možnosti prověřování a prověřování kontejnerových souborů tak
zakázat.

Table 446: Možnosti přípon souborů

Možnost Popis

Nastavit výchozí Vrátí seznam přípon do výchozího stavu.
Veškeré přípony, které jste přidali, budou odebrány. Výchozí
přípony, které jste odebrali, budou přidány.

Přidat obvyklé programy Vybere všechny přípony obvyklých programů.
Přidat obvyklé dokumenty Vybere všechny přípony obvyklých dokumentů.

Table 447: Přípony souborů doporučené k prověřování

Přípony souborů Popis

CHM Soubor nápovědy pro Microsoft Windows kompilovaný v HTML
386 Ovladač
ACM Ovladač, správce zvukové komprese
ACV Ovladač, správce zvukové komprese nebo dekomprese
ADT Soubor ADT, fax
AX Soubor AX
BAT Dávkový soubor
BTM Dávkový soubor
BIN Binární soubor
CLA Třída jazyka Java
CMD Příkazový soubor
COM Spustitelný soubor
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Přípony souborů Popis

CPL Aplet ovládacího panelu pro systém Microsoft Windows
CSC Skript společnosti Corel
CSH Skript systému UNIX
DLL Dynamicky připojovaná knihovna
DOC Microsoft Word
DOT Microsoft Word
DRV Ovladač
EXE Spustitelný soubor
HLP Soubor nápovědy
HTA Aplikace HTML
HTM HTML
HTML HTML
HTT HTML
INF Instalační skript
INI Inicializační soubor
JPEG Grafický soubor
JPG Grafický soubor
JS JavaScript
JSE Kódovaný skript JavaScript
JTD Ichitaro
MDB Microsoft Access
MP? Microsoft Project
MSO Microsoft Office 2000
OBD Pořadač Microsoft Office
OBT Pořadač Microsoft Office
OCX Vlastní ovládací prvek OLE společnosti Microsoft
OV? Překrytí
PDF Formát Adobe Portable Document
PIF Informační program souboru
PL Zdrojový kód v jazyku PERL (UNIX)
PM Obrázky programu Presentation Manager
POT Microsoft PowerPoint
PPT Microsoft PowerPoint
PPS Microsoft PowerPoint
RTF Dokument ve formátu RTF
SCR Fax, spořič obrazovky, snímek, skript programu FaxView nebo systému Microsoft Windows
SH Skript systému UNIX
SHB Soubor pozadí aplikace Corel Show
SHS Soubor výstřižku prostředí
SMM Lotus AmiPro
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Přípony souborů Popis

SYS Ovladač zařízení
VBE VESA BIOS (základní funkce)
VBS VBScript
VSD Microsoft Office Visio
VSS Microsoft Office Visio
VST Microsoft Office Visio
VXD Virtuální ovladač zařízení
WSF Soubor skriptu systému Windows
WSH Soubor nastavení modulu hostitele Windows
XL? Microsoft Excel
XL?? Microsoft Excel
ACCD? Microsoft Office Access
DOC? Microsoft Office Word
DOT? Microsoft Office Word
PP? Microsoft Office PowerPoint
PP?? Microsoft Office PowerPoint

Trasování rizik
Trasování rizik identifikuje zdroje síťových virových infekcí na klientských počítačích.

NOTE

U možnosti Povolit trasování rizik se zobrazuje ikona zámku. Klepnutím na ikonu můžete zamknout nebo
odemknout nastavení Trasování rizik v klientských počítačích. Když nastavení zamknete, zabráníte uživatelům
v jeho změnách.

Funkce Trasování rizik neblokuje žádné útočící adresy IP. V zásadě brány firewall je ve výchozím nastavení povolena
možnost automatického blokování adres IP.
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Table 448: Možnosti trasování rizik

Možnost Popis

Povolit Trasování rizik Povolení nebo zakázání funkce Trasování rizik.
Kliknutím na ikonu můžete zamknout nebo odemknout možnosti
funkce Trasování rizik v klientských počítačích.
V případě zjištění infekce funkce Auto-Protect určí, zda infekce
vznikla místně nebo vzdáleně.

Vyhledat adresu IP zdrojového počítače Pokud tato možnost není aktivní, klient aplikace Symantec
Endpoint Protection vyhledá a zapíše pouze název NetBIOS
daného počítače. Pokud je tato možnost povolena, pokusí se
klient získat adresu IP ke známým názvům NetBIOS.
Pokud infekce pocházela ze vzdáleného počítače, provede
funkce Trasování rizik následující akce:
• Vyhledá a zaznamená název počítače NetBIOS a jeho adresu

IP.
• Vyhledá a zaznamená údaje o tom, který uživatel byl v čase

doručení k počítači přihlášen.
• Zobrazí informace v dialogovém okně Vlastnosti rizika.

Prověřovat síťovou relaci každých <n> milisekund Povolí nebo zakáže zjišťování síťových relací
Nižší hodnoty využívají více kapacity procesoru a paměti. Nižší
hodnoty současně zvyšují pravděpodobnost, že se klientovi podaří
zaznamenat informace o síťové relaci předtím, než hrozba vypne
sdílené síťové složky.
Vyšší hodnota snižuje zatížení systému, zároveň však také
snižuje schopnost funkce Trasování rizik zjistit zdroj infekce.
Funkce Trasování rizik vysílá v určeném intervalu dotaz na síťové
relace a tyto informace ukládá do mezipaměti jako seznam
sekundárních zdrojů ze vzdálených počítačů. Tyto informace
maximalizují účinnost funkce Trasování rizik při identifikaci
infikovaných vzdálených počítačů. Riziko může například uzavřít
sdílenou síťovou položku, předtím než funkce Trasování rizik
zaznamená tuto síťovou relaci. Trasování hrozeb pak použije
seznam sekundárních zdrojů k určení vzdáleného počítače. Tyto
informace lze konfigurovat v dialogovém okně Rozšířené možnosti
funkce Auto-Protect.

Informace o trasování hrozeb se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti rizika a jsou k dispozici pouze pro položky rizik
vytvořené infikovanými soubory. Jestliže trasování hrozeb určí, že infekci způsobila činnost místního hostitele, zaznamená
příslušný zdroj do seznamu jako místního hostitele.

Trasování hrozeb uvede zdroj jako neznámý, pokud budou splněny následující podmínky:

• Vzdálený počítač nelze identifikovat.
• Ověřený uživatel sdílené položky odkazuje na více počítačů. K tomu může dojít, pokud je ID uživatele přiřazeno k více

síťovým relacím. K souborovému serveru může být například přihlášeno více počítačů se stejným identifikátorem
uživatele serveru.

Je možné zaznamenat úplný seznam vzdálených počítačů, které aktuálně ohrožují místní počítač. Na místním klientském
počítači nastavte hodnotu řetězce HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV\
ProductControl\Debug na „THREATTRACER X“. Hodnota THREATTRACER zapíná ladicí výstup a parametr X zajistí, aby
se zobrazoval pouze ladicí výstup pro trasování rizik. Přidáním parametru L můžete zajistit, aby byl protokol zapisován do
souboru vpdebug.log. Chcete-li, aby se nezobrazovalo ladicí okno, přidejte parametr XW.
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Pokud chcete s touto funkcí experimentovat, využijte testovacího souboru s viry Eicar.com dostupného na následující
adrese URL:

www.eicar.org

Mezipaměť souborů
U prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect je možné nakonfigurovat možnosti mezipaměti souborů. Funkce
Auto-Protect používá mezipaměť souborů, takže si pamatuje čisté soubory z posledního prověřování. Mezipaměť souborů
zůstává i při vypnutí a zapnutí počítače. Pokud se klientský počítač vypne a restartuje, funkce Auto-Protect si pamatuje
čisté soubory a neprověřuje je.

Funkce Auto-Protect soubory znovu prověří v těchto případech:

• Klientský počítač stáhnul nové definice virů.
• Funkce Auto-Protect zjistí, že soubory mohly být změněny, když funkce nebyla aktivní.

Mezipaměť souborů můžete zakázat, pokud chcete, aby funkce Auto-Protect prověřovala každý soubor. Pokud
mezipaměť souborů zakážete, může to mít negativní dopad na výkon klientských počítačů.

NOTE

U možnosti Povolit mezipaměť souborů se zobrazuje ikona zámku. Klepnutím na ikonu můžete zamknout
nebo odemknout nastavení mezipaměti souborů v klientských počítačích. Když nastavení zamknete, zabráníte
uživatelům v jeho změnách.

Table 449: Možnosti mezipaměti souborů

Možnost Popis

Povolit mezipaměť souborů Povolí nebo zakáže mezipaměť souborů.
Ukládání souborů do mezipaměti snižuje nároky funkce Auto-
Protect na paměť a pomáhá zlepšit výkon prověřování funkcí
Auto-Protect.
Při řešení potíží můžete tuto možnost zakázat. Pokud zakážete
tuto možnost, když se klientský počítač restartuje, prověří funkce
Auto-Protect znovu všechny soubory.
Kliknutím na ikonu můžete zamknout nebo odemknout možnosti
mezipaměti souborů v klientských počítačích.

Použít výchozí velikost mezipaměti souborů Platí pouze pro klienty 11.0.
Používá výchozí velikost mezipaměti souborů, pokud je povoleno
ukládání souborů do mezipaměti.
Výchozí velikost mezipaměti souborů je založena na vzorcích
obvyklého používání souborů a je určena dynamicky.
Klienti verze 12.1 spravují velikost mezipaměti automaticky.

Použít vlastní velikost mezipaměti souborů Platí pouze pro klienty 11.0.
Použije zadaný počet záznamů mezipaměti souborů namísto
výchozí velikosti.
Je možné zadat počet vlastních záznamů mezipaměti souborů,
které mají být zahrnuty. Tato možnost je vhodná pro souborové
nebo webové servery, do jejichž mezipaměti chcete ukládat velké
množství souborů.
Klienti verze 12.1 spravují velikost mezipaměti automaticky.
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Možnost Popis

Znovu prověřit mezipaměť při stažení nových definic Povoluje funkci Auto-Protect opětovné prověření mezipaměti, když
klientský počítač obdrží nové definice.
Tuto možnost lze zakázat, pokud potřebujete zvýšit výkon
klientského počítače.

Auto-Protect: Podrobnosti o prověřování
Pomocí karty Podrobnosti prověřování nakonfigurujte možnosti prověřování a typ jednotky pro prověřování souborů a
procesů funkce Auto-Protect.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Použijte zásadu Výjimky k vyloučení souborů či složek z prověřování.

 865



 

Table 450: Možnosti Podrobností prověřování funkce Auto-Protect

Možnost Popis

Povolit funkci Auto-Protect Povoluje či zakazuje funkci Auto-Protect souborového systému
Ve výchozím nastavení je funkce Auto-Protect povolena.
Pokud zakážete funkci Auto-Protect, ochrana klientských počítačů bude
automaticky změněna tímto způsobem:
• Funkce Download Insight nebude fungovat, ani když bude povolena.
• Prověřování SONAR nebude detekovat heuristické hrozby. Detekce SONAR

systémových změn nebo změn souborů hostitele bude i nadále funkční.

Prověřování Můžete nastavit prověřování všech souborů nebo pouze souborů s vybranými
příponami.
• Prověřování všech souborů

Prověřovány jsou všechny soubory v počítači bez ohledu na jejich typ.
• Prověřování pouze vybraných přípon

Prověřovány jsou pouze soubory s určitými příponami. Pokud existují soubory
s příponami, které nejsou uvedeny v seznamu, lze přidat další přípony
programů a dokumentů. U této možnosti lze také obnovit výchozí hodnotu.

• Určení typů souborů prozkoumáním obsahu souborů
Funkce prověřuje určitou konfigurovatelnou skupinu přípon souborů, které
obsahují spustitelný kód, a všechny soubory s příponou EXE a DOC. K určení
typu jednotlivých souborů načítá klient aplikace Symantec Endpoint Protection
jejich hlavičku. Prověřuje soubory s příponami .exe a .doc dokonce i v případě,
že jsou přípony souborů .exe a .doc změněny virem. Ve výchozím nastavení
není tato možnost povolena.

• Vybrat přípony
Určuje, že do prověřování mají být zahrnuty pouze určité přípony souborů.
Přípony souborů určené k prověřování je možné přidávat a odebírat. Budou
se prověřovat pouze soubory se zadanými příponami. Klient neprovádí
prověřování souborů s odlišnými příponami, než které jsou obsaženy v
seznamu.

Note: Chcete-li z prověřování vyloučit soubory nebo složky, vytvořte výjimku.
• Prověřování bezpečnostních rizik

Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Na klientských počítačích se
systémem Windows nebo Linux můžete prověřování na výskyt bezpečnostních
rizik funkcí Auto-Protect zakázat. Prověřování na výskyt bezpečnostních
rizik funkcí Auto-Protect můžete dočasně zakázat v případě, kdy by zjištění
bezpečnostního rizika ohrozilo stabilitu počítače. Společnost Symantec však
doporučuje, abyste přidali výjimku do zásad výjimek místo zakázání této
možnosti.
Pokud tuto možnost zakážete, plánovaná a vyžádaná prověřování budou
i nadále přítomnost rizik kontrolovat.

Note: Tato možnost nemá vliv na počítače se starší verzí klienta.
• Pokročilé prověřování a sledování

Poskytuje možnosti pro spuštění automatického prověřování a další pokročilé
volby.
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Možnost Popis

Nastavení sítě Nastavení sítě poskytují následující možnosti pro prověřování souborů na
vzdálených počítačích:
• Prověřit soubory ve vzdálených počítačích

Povolí nebo zakáže prověřování síťových jednotek. Pokud tuto možnost
zakážete, může se zlepšit výkon klientského počítače.

• Pouze při spuštění souborů
Podle výchozího nastavení funkce Auto-Protect prověřuje soubory na
vzdáleném počítači pouze v případě jejich spuštění. Pokud zakážete možnost
prověřování všech souborů ve vzdálených počítačích, může to mít vliv na
výkon klientských počítačů.

• Nastavení sítě
Je-li povoleno prověřování síťových jednotek, funkce Auto-Protect prověřuje
soubory ve chvíli, kdy k souborům klientský počítač nebo server přistupují ze
serveru. Je-li povoleno prověřování síťových jednotek, je rovněž možné povolit
u funkce Auto-Protect možnost důvěřovat vzdáleným verzím funkce Auto-
Protect a používat síťovou mezipaměť.

Pokročilé prověřování a sledování
Klienta aplikace Symantec Endpoint Protection můžete nakonfigurovat tak, aby prověřoval určité akce a sledoval
podezřelé chování souborů.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 451: Podrobné informace o pokročilém prověřování a sledování

Skupina nebo
možnost Popis

Prověřovat
soubory

K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřovat při přístupu k souboru nebo jeho úpravě

Prověřuje soubory při jejich zápisu, otevření, přesunutí, kopírování nebo spuštění.
Tato možnost se používá pro úplnější ochranu souborových systémů. Tato možnost může mít vliv na výkon,
protože funkce Auto-Protect prověřuje soubory během všech typů operací se soubory.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

• Prověřovat při úpravě souboru
Prověřuje soubory při jejich zápisu, změně nebo kopírování.
Tato možnost slouží k částečnému zvýšení výkonu, protože funkce Auto-Protect prověřuje soubory pouze při
jejich zápisu, změně nebo kopírování.

• Prověřovat při zálohování souboru
Prověří soubor během zálohování pokud se jiný proces pokusí během zálohy provést zápis do souboru. Proces
zálohování pouze přečte soubory během zálohování, takže sám proces zálohy prověřování nespustí.
Pokud zakážete tuto možnost, funkce Auto-Protect neprověří během zálohování žádný soubor. Klient však
prověří soubory, které obnovuje ze zálohy, bez ohledu na toto nastavení.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

• Do not scan files when trusted processes access the files (Neprověřovat soubory, pokud je využívá
důvěryhodný proces)
Přeskočí soubory, které jsou používány službou Windows Search Indexer nebo jinými procesy, jež považuje
aplikace Symantec Endpoint Protection za důvěryhodné.
Chcete-li určit, u kterých procesů lze přeskočit soubory, použijte vlastní seznam.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

• Povolit vlastní seznam
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je povolena možnost Neprověřovat soubory, pokud k nim
přistupují důvěryhodné procesy. Pomocí možnosti Přizpůsobit seznam procesů můžete určit procesy,
které považujete za bezpečné. Zadejte název procesu bez cesty. Při prověřování se přeskočí soubory, které
jsou používány procesy uvedenými v tomto seznamu, a také procesy, které společnost Symantec považuje za
důvěryhodné.

Nastavení pro
diskety

Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.
Nastavení diskety poskytují následující možnosti:
• Při zjištění přístupu hledat na disketách viry zaváděcího záznamu

Umožňuje povolit nebo zakázat prověřování virů zaváděcího záznamu diskety při přístupu k datům na disketě.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

• Pokud je nalezen virus zaváděcího záznamu:
Nastavení akce při nalezení viru zaváděcího záznamu: vyčištění ze zaváděcího záznamu nebo zaznamenání do
protokolu a ponechání. Vyberete-li možnost Ponechat (pouze protokol), bude při zjištění viru odeslána výstraha,
ale nebude provedena žádná akce. Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby uživatel počítače mohl kontrolovat
proces odstraňování a nakládání s viry.
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Skupina nebo
možnost Popis

Další možnosti K dispozici jsou následující možnosti:
• Vždy odstranit nove vytvářené infikované soubory

Povolením této možnosti zajistíte odstranění nových infikovaných souborů bez ohledu na akci nastavenou pro
daný typ rizika. Toto nastavení neplatí pro existující soubory obsahují viry zjištěné funkcí Auto-Protect. Funkce
Auto-Protect neodstraňuje infikované soubory, které již v klientských počítačích existují, pokud není nastavena
akce Odstranit.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

• Vždy odstranit nově vytvořená bezpečnostní rizika
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li povolena možnost Vždy odstranit nově vytvořené infikované
soubory. Povolením této možnosti zajistíte odstranění nově vytvořených souborů obsahujících bezpečnostní
riziko bez ohledu na akci nastavenou pro daný typ rizika. Toto nastavení neplatí pro existující soubory obsahují
bezpečnostní rizika zjištěná funkcí Auto-Protect. Funkce Auto-Protect neodstraňuje bezpečnostní rizika, která již
v klientských počítačích existují, pokud není nastavena akce Odstranit.

Karanténa: Obecné
Pomocí této karty můžete nastavit možnosti pro místní karanténu klientů Windows.
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Table 452: Možnosti karantény

Možnost Popis

Po obdržení nových definic virů Určuje, co se stane, pokud počítač obdrží nové definice virů a bezpečnostních rizik.
• Automaticky opravovat a obnovovat soubory v karanténě bez upozornění

Pokud nové definice obsahují opravy pro soubory v karanténě, aplikace Symantec Endpoint
Protection provede opravu souborů. Klient současně obnoví soubory do předchozího umístění
bez upozornění uživatele.

• Opravovat soubory v karanténě bez upozornění
Pokud nové definice obsahují opravu pro soubory v karanténě, klient opraví soubory, ale
neobnoví je do jejich předchozího umístění.

• Dotázat se uživatele
Uživatel bude vyzván, zda chce provést pokus o opravu souborů v karanténě.

• Neprovádět žádnou akci
Klient se nepokusí opravit soubory v karanténě.

Možnosti místní karantény Určuje složku, kde se nachází soubory v karanténě.
Můžete vybrat výchozí složku nebo vyhledat jakoukoli jinou složku, kterou chcete použít.
Můžete také nastavit tyto parametry rozšíření:
• %COMMON_APPDATA%
• Složka, která obsahuje data aplikací všech uživatelů a je pro všechny uživatele stejná. Typická

cesta je C:\ProgramData.
• %PROGRAM_FILES%

Složka Program Files. Typická cesta je C:\Program Files. V 64bitovém systému používá
aplikace Symantec Endpoint Protection umístění 64bitového a 32bitového systému.
V 32bitovém systému se jedná o umístění C:\Program Files (x86).

• %PROGRAM_FILES_COMMON%
Složka, která obsahuje součásti sdílené ve více aplikacích. Typická cesta je C:\Program
Files\Common Files. V 64bitovém systému používá aplikace Symantec Endpoint Protection
umístění 64bitového a 32bitového systému. V 32bitovém systému se jedná o umístění C:
\Program Files (x86)\Common Files.

• %COMMON_PROGRAMS%
Složka, která obsahuje skupiny společných programů, které se všem uživatelům zobrazí
v nabídce Start. Typická cesta je C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.

• %COMMON_STARTUP%
Složka, která obsahuje programy, které se všem uživatelům zobrazí ve složce Po spuštění.
Typická cesta je C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

• %COMMON_DESKTOPDIRECTORY%
Složka, která obsahuje soubory a složky, které se všem uživatelům zobrazí na ploše. Typická
cesta je C:\Users\Public\Desktop.

• %COMMON_DOCUMENTS%
Složka, která obsahuje dokumenty společné pro všechny uživatele. Typická cesta je C:\Users
\Public\Documents.

• %SYSTEM%
Složka System systému Windows. Typická cesta je C:\Windows\System32.

• %WINDOWS%
Složka systému Windows. Typická cesta je C:\Windows.
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Možnost Popis

Položky umístěné v karanténě Povolit klientským počítačům automatické odesílání položek v karanténě na karanténní
server (standardně vypnuto): Určuje, zda klientské počítače automaticky odesílají položky
v karanténě na existující server centrální karantény ve vašem prostředí. Toto centrální úložiště
vzorků pak můžete použít pro interní účely, například výzkum útočných (červený tým) událostí.
U serveru karantény nakonfigurujte následující parametry:
• Název serveru / port

Název serveru nebo IP adresa a port, který je nastavený pro server karantény. Ve výchozím
má port číslo 33

• Opakovat
Standardně je nastaveno 600 sekund.

Note: Verze 14 neobsahuje server karantény a konzoli karantény. Tyto nástroje lze nainstalovat
z instalačního disku ve starší verzi.

Podrobnosti naplánovaného prověřování pro klienty Mac
Je možné určit jednotky a složky, které se mají prověřovat při plánovaném prověřování.

NOTE

U klientů Mac není možné určit typ prověřování. Různé typy prověřování jsou k dispozici pouze pro klienty
Windows. Na klientech Mac se vždy spouští vlastní prověřování. Pokud spustíte příkaz aktivního prověřování na
skupinu, která obsahuje klienty Mac a klienty Windows, proběhne na klientech Windows aktivní prověření. Na
klientech Mac se ale spustí vlastní prověření.

Table 453: Podrobnosti plánovaného prověření

Možnost Popis

Název prověřování Je možné zadat název prověřování, které umožní jeho snadnou identifikaci. Název prověřování může mít
nejvíce 128 znaků.

Popis Je možné poskytnout podrobnější popis prověřování. Popis může mít nejvíce 255 znaků.
Prověřovat jednotky
a složky

Je možné určit, jestli prověřovat pevné disky, vyměnitelné disky nebo oba typy. Lze také zvolit, které složky
prověřovat.

Note: Pokud není v okamžiku plánovaného prověřování domovské složky přihlášen žádný uživatel, prověřování
se nespustí.

Prověřování v době nečinnosti můžete také povolit nebo zakázat.

Prověřování definovaná správcem: Upozornění
Pomocí této karty můžete vytvořit zprávu, která se bude zobrazovat v infikovaném počítači po zjištění viru nebo
bezpečnostního rizika.

Zprávy upozornění pro klienta se systémem Mac se zobrazují v Oznamovacím centru systému Mac OS (nebo Mac OS X).
V důsledku omezení počtu znaků v oznamovacím centru nelze zprávy pro systém Mac přizpůsobit.
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Table 454: Možnosti upozorňování

Možnost Popis

Zobrazit upozornění v
infikovaném počítači

Určuje, zda se v infikovaném počítači bude zobrazovat upozornění
Můžete upravit typ informací, které se budou zobrazovat ve zprávě, pokud klient zjistí virus nebo
bezpečnostní riziko.

Uložit kopii jako šablonu
plánovaného prověřování

Uloží kopii zprávy jako šablonu pro použití v budoucích zprávách.

Note: Tato možnost je k dispozici, jen pokud přidáte plánované prověřování pro klienty
v počítačích Windows.

Table 455: Pole zprávy upozornění

Popisek Pole Popis

Způsob
prověřování

Protokoloval Typ prověřování (na požádání, plánované, atd.), při němž byl virus či bezpečnostní
riziko zjištěno.

Událost Událost Typ události, například „Bylo nalezeno riziko“.
Bylo nalezeno
bezpečnostní
riziko

NázevBezpečnostníhoRizika Název nalezeného viru či bezpečnostního rizika

Soubor CestaANázevSouboru Úplná cesta a název souboru infikovaného virem či bezpečnostním rizikem.
Umístění Umístění Jednotka v počítači, na níž byl nalezen virus či bezpečnostní riziko.
Počítač Počítač Název počítače, v němž byl virus či bezpečnostní riziko nalezeno.
Uživatel Uživatel Jméno uživatele, který byl přihlášen v okamžiku zjištění viru či bezpečnostního

rizika.
Provedená
akce

ProvedenáAkce Akce podniknutá v reakci na zjištění viru nebo bezpečnostního rizika. Může se
jednat o první nebo druhou nakonfigurovanou akci.

Datum nalezení DatumNalezení Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.
Stav Stav Datum nalezení viru či bezpečnostního rizika.

Tato proměnná zprávy se standardně nepoužívá. Chcete-li zobrazit tuto informaci,
přidejte tuto proměnnou na konec zprávy.

Možnosti funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem
Aplikace Symantec Endpoint Protection poskytuje ovladač funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM),
který spolupracuje s ovladačem Windows ELAM a chrání počítač v síti během jeho spuštění a před aktivací ovladačů
jiných výrobců. Nastavení je podporováno v systému Microsoft Windows 8 a Windows Server 2012.
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Table 456: Možnosti funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem

Možnost Popis

Povolit rychlé spuštění ochrany
před malwarem společnosti
Symantec

Umožňuje povolit ovladač rychlého spuštění ochrany před malwarem Symantec Endpoint
Protection (ELAM).
Po aktivaci této možnosti bude nastavení platné pouze v případě, že je povolen ovladač Windows
ELAM.

Při zjištění potenciálně
škodlivého ovladače

Můžete vybrat jednu z následujících možností:
• Zaznamenat zjištění jako neznámé, aby systém Windows povolil načtení ovladače

Tato možnost pouhého protokolování nastaví ovladač funkce rychlého spuštění ochrany proti
malwaru Symantec Endpoint Protection tak, že bude škodlivé a kriticky škodlivé ovladače
systému Windows hlásit jako neznámé. Aplikace Symantec Endpoint Protection zaprotokoluje
zjištění jako škodlivé nebo kriticky škodlivé ovladače a systém Windows následně využije
akce ze zásad pro neznámé ovladače. Podle výchozího nastavení umožňuje systém Windows
neznámým ovladačům se načítat. Tuto možnost můžete použít v případě falešného poplachu,
který způsobil zablokování důležitého ovladače.

• Použít výchozí akci systému Windows pro zjištění
K prohlížení a úpravě nastavení ochrany ELAM pro systém Windows slouží editor zásad
skupiny systému Windows. Další informace naleznete v dokumentaci systému Windows

Akce
Můžete konfigurovat akce pro prověřování definované správcem a pro funkci Auto-Protect.

Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 457: Možnosti akcí

Typ zjištění Možnosti akcí

Malware Můžete nakonfigurovat první prováděnou akci a druhou akci, která se provede v případě, že se první
akce nezdaří.

Note: Podle výchozího nastavení funkce Auto-Protect automaticky odstraní nově vytvořené nebo
uložené infikované soubory bez ohledu na možnosti akcí, které zde nastavíte.

Možnosti akcí můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.
K akcím pro viry patří následující akce:
• Vyčistit riziko (první výchozí akce): Pokusí se soubor napadený virem opravit. Tato akce nemá vliv

na trojské koně ani červy.
• Přesunout riziko do karantény (druhá výchozí akce): Pokusí se přesunout infikovaný soubor

do karantény v infikovaném počítači ihned po jeho zjištění. Po přesunutí infikovaného souboru
do Karantény nebude možné spustit tento soubor na příslušném klientském počítači. Se soubory
v karanténě však může uživatel provádět určité akce. Uživatel může například určit, aby klient
soubor vyčistil a přesunul do původního umístění.

• Odstranit riziko: Pokusí se soubor odstranit. Použijte tuto volbu pouze tehdy, jestliže chcete
nahradit infikovaný soubor neinfikovanou záložní kopií. Soubor bude trvale odstraněn a nebude
možné ho obnovit.
Nedokáže-li klient soubor odstranit, v dialogovém okně Oznámení a v systémovém protokolu se
zobrazí podrobné informace o provedené akci.

• Ponechat (pouze protokol): Odepře přístup k danému souboru, zobrazí oznámení a zaznamená
událost do protokolu. Protokol můžete využít k ručnímu řízení způsobu, jakým klient viry
zpracovává.
Otevřete protokol rizik, klepněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte jednu z následujících
akcí: Vyčistit (pouze viry), Odstranit trvale nebo Přesunout do karantény.
Uživatel klientského počítače může v protokolu rizik určit akci pro riziko.
Protokoly a rychlé zprávy o rizicích

Bezpečnostní rizika Možnosti akcí můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

Note: Ve výchozím nastavení funkce Auto-Protect automaticky odstraní nově vytvořená nebo uložená
bezpečnostní rizika bez ohledu na možnosti akcí, které zde nastavíte.

Akce pro bezpečnostní rizika můžete konfigurovat následujícím způsobem:
• Můžete nakonfigurovat stejné akce pro všechna bezpečnostní rizika.
• Můžete nakonfigurovat stejné akce pro určitou kategorii bezpečnostních rizik.
• Pro jednotlivá bezpečnostní rizika můžete nakonfigurovat výjimky z akcí nastavených pro konkrétní

kategorie. Možnost Potlačit akce konfigurované pro bezpečnostní rizika je ve výchozím
nastavení zakázána.

Můžete nakonfigurovat první prováděnou akci a druhou akci, která se provede v případě, že se první
akce nezdaří.
Akce pro bezpečnostní rizika:
• Přesunout riziko do karantény (první výchozí akce): Pokusí se přesunout infikované soubory do

karantény v infikovaném počítači, jakmile dojde ke zjištění bezpečnostního rizika nebo dokončení
instalace. Klient odstraní nebo opraví jakékoli vedlejší účinky rizika. Mezi vedlejší účinky patří
přidané klíče do registru, upravené hodnoty klíčů registru, přidané položky do souborů .ini
a .bat nebo zvláštní záznamy v hostitelských souborech. Mezi vedlejší efekty patří také chyby
v systémovém ovladači nebo působení nástrojů rootkit. Bezpečnostní rizika umístěná v karanténě
můžete obnovit do původního stavu v počítači. V některých případech je k dokončení odstranění či
opravy nutné restartovat počítač.

• Smazat riziko (druhá výchozí akce): Pokusí se smazat soubory, které představují bezpečnostní
riziko. Použijte tuto volbu pouze tehdy, jestliže chcete nahradit soubory čistou záložní kopií. Trvale
odstraněné soubory nelze obnovit.
Používejte tuto akci obezřetně. Odstranění některých bezpečnostních rizik může vážně narušit
fungování některých aplikací.
Nedokáže-li klient soubory odstranit, v dialogovém okně Upozornění a  v systémovém protokolu se
zobrazí podrobné informace o provedených akcích.

• Ponechat (pouze protokol): Riziko bude ponecháno a jeho zjištění se zapíše do protokolu. Tuto
možnost použijte k ručnímu řízení zpracování bezpečnostních rizik klientem.
Pokud vyberete tuto akci, produkt Symantec Endpoint Protection ve výchozím nastavení
automaticky odstraní nově vytvořené nebo uložené soubory představující bezpečnostní rizika.
V protokolu Riziko v konzole můžete určit akce pro rizika zaznamenaná v protokolu. Akce mohou
v protokolu určit i uživatelé klientských počítačů.

Můžete také uzamknout výjimky, aby uživatelé nemohli vytvářet vlastní výjimky z bezpečnostních rizik
pro prověřování.

Note: Může se stát, že nevědomky nainstalujete aplikaci obsahující bezpečnostní riziko, jako je adware
či spyware. Pokud společnost Symantec určí, že zablokování daného rizika nepoškodí počítač, klient
bude toto riziko standardně blokovat. Pokud by zablokování mohlo narušit fungování počítače, klient
vyčká na dokončení instalace aplikace. Klient provede nastavenou akci pro dané bezpečnostní riziko.
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Upravit naplánované prověřování: Podrobnosti prověřování
Můžete specifikovat složky a typy souborů pro naplánované prověřování.

NOTE

Typ prověřování nemůžete specifikovat pro klienty Linux. Různé typy prověřování jsou k dispozici pouze pro
klienty Windows. Klienti Linux vždy spouští vlastní prověřování. Pokud spustíte aktivní prověřování na skupinu,
která zahrnuje klienty Linux a klienty Windows, aktivní prověřování spustí klienti Windows. Klienti Linux nicméně
budou příkaz ignorovat a prověřování nespustí.

Table 458: Podrobnosti plánovaného prověření

Možnost Popis

Název prověřování Udává název, který chcete použít pro prověřování.
U prověřování správcem na požádání je názvem prověřování Prověřování správcem na požádání
a tento název nelze změnit.

Popis Poskytuje popis prověřování pro budoucí použití.
U prověřování správcem na požádání je popisem výchozí popis prověřování na požádání a tento popis
nelze změnit.

Typy složek Specifikuje složky, na kterých je prověřování spuštěné.
Toto nastavení je užitečné pro úsporu času prověřování a zdrojů počítače.

Typy souborů Určuje typy prověřovaných souborů.
Můžete prověřovat všechny soubory nebo omezit prověřování na soubory s určitou příponou.

Specifikujte zda mají být
prověřovány soubory
v komprimovaných
souborech.

Umožní vám omezit prověřování komprimovaných souborů. Rovněž vám umožní specifikovat kolik
úrovní má být v komprimovaných souborech prověřeno.

Další možnosti Umožňuje zvolit, zda prověřit bezpečnostní rizika. Prověření bezpečnostních rizik zpomaluje
prověřování, avšak zvyšuje zabezpečení. Výchozím nastavením je prověření bezpečnostních rizik.

Linux Auto-Protect: Pokročilé prověřování a monitorování
Pro určité akce můžete nakonfigurovat prověřování klienta Symantec Endpoint Protection . Rovněž můžete vyladit jemné
prověřování komprimovaných souborů.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.
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Table 459: Podrobné informace o pokročilém prověřování a sledování

Skupina nebo možnost Popis

Prověřovat soubory K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřovat při přístupu k souboru nebo jeho úpravě

Prověřuje soubory při jejich zápisu, otevření, přesunutí, kopírování nebo spuštění.
Tato možnost se používá pro úplnější ochranu souborových systémů. Tato možnost může mít vliv
na výkon, protože funkce Auto-Protect prověřuje soubory během všech typů operací se soubory.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

• Prověřovat při úpravě souboru
Prověřuje soubory při jejich zápisu, změně nebo kopírování.
Tato možnost slouží k částečnému zvýšení výkonu, protože funkce Auto-Protect prověřuje soubory
pouze při jejich zápisu, změně nebo kopírování.

Prověřování
komprimovaných souborů

Umožní vám omezit prověřování komprimovaných souborů. Rovněž vám umožní specifikovat kolik
úrovní má být v komprimovaných souborech prověřeno.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

Linux Auto-Protect: Podrobnosti prověřování
Pomocí karty Podrobnosti prověřování nakonfigurujte možnosti prověřování a typ jednotky pro prověřování souborů a
procesů funkce Auto-Protect.

Zásadu Výjimky použijte ke specifikování vyloučení přípon nebo složek.

 876



 

Table 460: Možnosti Podrobností prověřování funkce Auto-Protect

Možnost Popis

Povolit funkci Auto-Protect Povoluje či zakazuje funkci Auto-Protect souborového systému
Ve výchozím nastavení je funkce Auto-Protect povolena.
Tuto možnost můžete zamknout nebo odemknout, čímž zakážete nebo povolíte uživatelské změny.

Prověřování Můžete nastavit prověřování všech souborů nebo pouze souborů s vybranými příponami.
Typy souborů
K dispozici jsou následující možnosti:
• Prověřování všech souborů

Prověřovány jsou všechny soubory v počítači bez ohledu na jejich typ.
• Prověřování pouze vybraných přípon

Prověřovány jsou pouze soubory s určitými příponami. Pokud existují soubory s příponami, které
nejsou uvedeny v seznamu, lze přidat další přípony programů a dokumentů. U této možnosti lze
také obnovit výchozí hodnotu.

• Vybrat přípony
Určuje, že do prověřování mají být zahrnuty pouze určité přípony souborů.
Přípony souborů určené k prověřování je možné přidávat a odebírat. Budou se prověřovat pouze
soubory se zadanými příponami. Klient neprovádí prověřování souborů s odlišnými příponami, než
které jsou obsaženy v seznamu.

Note: Chcete-li z prověřování vyloučit soubory nebo složky, vytvořte výjimku.
Vyměnitelná média
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Další možnosti
Další možnosti zahrnují:
• Prověřování bezpečnostních rizik

Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
• Pokročilé prověřování a sledování

Poskytuje možnosti pro spuštění automatického prověřování a další pokročilé volby.

Nastavení sítě • Prověřit soubory ve vzdálených počítačích
Povolí nebo zakáže prověřování síťových jednotek. Pokud tuto možnost zakážete, může se zlepšit
výkon klientského počítače.

Linux Auto-Protect: Pokročilé
U prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect je možné nakonfigurovat možnosti mezipaměti souborů. Funkce
Auto-Protect používá mezipaměť souborů, takže si pamatuje čisté soubory z posledního prověřování. Mezipaměť souborů
zůstává i při vypnutí a zapnutí počítače. Pokud se počítač vypne a restartuje, funkce Auto-Protect nezapomene vyčistit
soubory a znovu je neprověřuje.

Funkce Auto-Protect soubory znovu prověří v těchto případech:

• Klientský počítač stáhnul nové definice virů.
• Funkce Auto-Protect zjistí, že soubory mohly být změněny, když funkce nebyla aktivní.

Mezipaměť souborů můžete zakázat, pokud chcete, aby funkce Auto-Protect prověřovala každý soubor. Pokud
mezipaměť souborů zakážete, může to mít negativní dopad na výkon klientských počítačů.

NOTE

U možnosti Povolit mezipaměť souborů se zobrazuje ikona zámku. Klepnutím na ikonu můžete zamknout
nebo odemknout nastavení mezipaměti souborů v klientských počítačích. Když nastavení zamknete, zabráníte
uživatelům v jeho změnách.
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Table 461: Možnosti mezipaměti souborů

Možnost Popis

Povolit mezipaměť souborů Povolí nebo nepovolí mezipaměť souborů.
Při řešení potíží můžete tuto možnost zakázat.
Kliknutím na ikonu můžete zamknout nebo odemknout možnosti
mezipaměti souborů v klientských počítačích.
Ukládání souborů do mezipaměti snižuje nároky funkce Auto-
Protect na paměť a pomáhá vyhledávat problémy. Funkce Auto-
Protect přidá 16bajtový záznam do indexu mezipaměti. Tento
záznam zůstane zachován, dokud funkce Auto-Protect nezjistí
změnu souboru.

Použít výchozí velikost mezipaměti souborů Používá výchozí velikost mezipaměti souborů, pokud je povoleno
ukládání souborů do mezipaměti.
Výchozí velikost mezipaměti souborů je založena na vzorcích
obvyklého používání souborů. Výchozí velikost mezipaměti
souborů má dynamickou hodnotu na bázi paměti systému Linux.

Použít vlastní velikost mezipaměti souborů Použije zadaný počet záznamů mezipaměti souborů namísto
výchozí velikosti.
Je možné zadat počet vlastních záznamů mezipaměti souborů,
které mají být zahrnuty. Tato možnost je vhodná pro souborové
nebo webové servery, do jejichž mezipaměti chcete ukládat velké
množství souborů.

Vlastní seznam procesů
V tomto seznamu můžete přidat nebo upravit názvy procesů, které chcete při prověřování přeskočit. Do seznamu
přidávejte pouze procesy, které jsou bezpečné. Tento seznam doplňuje seznam procesů, které společnost Symantec
považuje za důvěryhodné. Zadávejte pouze název procesu bez cesty, například foo.exe.

SONAR: SONAR
Můžete změnit způsob, jakým funkce SONAR zachází s určitými typy zjištěných hrozeb. Pokud chcete snížit počet
planých poplachů, je vhodné tato nastavení změnit.

Výchozí nastavení jsou závislá na typu používané zásady ochrany před viry a spywarem. Lze použít zásady zajišťující
vyvážení, vysoké zabezpečení nebo vysoký výkon.

NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

 878



 

Table 462: Nastavení funkce SONAR

Skupina
možností Možnosti Popis

SONAR Enable SONAR (Povolit
funkci SONAR)

Povolí nebo zakáže funkci SONAR.

Note: Když je povolena funkce SONAR, je možnost Povolit zjišťování podezřelého
chování zapnutá a nelze ji vypnout.

Zjišťování vysokých
rizik
Zjišťování nízkých rizik

Konfigurace akcí, které funkce SONAR provede při heuristické analýze hrozeb. Hrozby
zjištěné heuristickou analýzou jsou děleny do kategorie škodlivých souborů (vysoké
riziko) nebo souborů s nízkou pravděpodobností škodlivosti (nízké riziko).
U zjištění nízkého rizika můžete veškeré akce zakázat. Funkce SONAR bude pak
zjišťovat pouze ty aplikace, které jsou s největší pravděpodobností škodlivé.
Je možné nastavit následující akce:
• Karanténa

Přenesení nebo pokus o přenesení souboru spojeného se zjištěnou hrozbou do
karantény v nakaženém počítači.

• Protokol
Zjištěná hrozba bude ignorována, ale bude pořízen záznam události.

• Odebrat
Ukončení aplikace a její odstranění z počítače. Používejte tuto akci obezřetně. V
některých případech může vést k tomu, že aplikace přestane fungovat.

• Zakázáno
Dostupné pouze u zjištění nízkého rizika. Jestluže vyberete tuto možnost, funkce
SONAR nebude rozpoznávat hrozby s nízkým rizikem.

Enable aggressive
mode (Povolit agresivní
režim)

Snížení hranice pro nízké riziko.
Po aktivaci této možnosti bude funkce SONAR citlivější na zjištěná nízká rizika. Počet
planých poplachů se však může zvýšit.

Podrobnosti
prověřování

Pokud zjišťování
nalezne

Konfiguruje oznámení tak, aby byl uživatele informován, že funkce SONAR zjistila
hrozbu.
Vybrat můžete tato oznámení:
• Zobrazit výstrahu po zjištění
• Zobrazit potvrzení ukončení procesu
• Zobrazit potvrzení ukončení služby
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Skupina
možností Možnosti Popis

Události změn
systému

Byla zjištěna změna
serveru DNS
Byla zjištěna změna
hostitelského souboru

Nastavení akce, kterou funkce SONAR provede při zjištění změny serveru DNS nebo
hostitelského souboru.

Note: Při pokusu procesu o otevření nebo přístup k hostitelskému souboru neprovede
funkce SONAR žádné akce. Prověřování SONAR provede akci, pokud proces upraví
soubor hostitelů.

Změna nastavení DNS nebo hostitelského souboru nevylučuje, aby aplikace
rozpoznávala pomocí funkce SONAR. Funkce SONAR vždy rozpozná podezřelé chování
v aplikaci.
Nakonfigurovat můžete následující akce:
• Ignorovat

Umožňuje zjištění ignorovat. Toto je výchozí akce. Jakákoli akce kromě Ignorovat
může zapříčinit vytvoření velkého počtu událostí protokolu v konzole a e-mailových
upozornění správců.

• Výzva
Vyzve uživatele k povolení či zablokování změny. Tato činnost může způsobit
odesílání mnoha oznámení na vaše klientské počítače.

• Blokovat
Umožňuje změnu blokovat.

Note: Pokud budete chtít jako akci vybrat možnost Blokovat, může v klientských
počítačích dojít k blokování důležitých aplikací.

Note: Pokud např. vyberete akci Blokovat u podmínky Byla zjištěna změna
serveru DNS, může docházet k blokování klientů VPN. Pokud vyberete akci
Blokovat u podmínky Byla zjištěna změna hostitelského souboru, můžete
způsobit blokování aplikací, které vyžadují přístup k hostitelskému souboru.

• Protokol
Změna bude povolena, ale událost bude zaprotokolována. Tato činnost může vytvořit
mnoho protokolových souborů.

Povolit zjišťování
podezřelého chování

Povolí nebo zakáže zjišťování důvěryhodných aplikací, které se chovají podezřele.
Když je povolena funkce SONAR, je tato možnost povolena a nelze ji konfigurovat.

Zjišťování
podezřelého
chování Zjišťování vysokých

rizik
Zjišťování nízkých rizik

Nastavení akce, kterou funkce SONAR provede při zjištění podezřelého chování u
důvěryhodné aplikace. Důvěryhodná aplikace může např. vytvořit spustitelný soubor
nebo stáhnout nedůvěryhodné ovladače.
Nakonfigurovat můžete následující akce:
• Ignorovat

Umožňuje zjištění ignorovat.
• Výzva

Vyzve uživatele, aby povolil či zablokoval aplikaci.
• Blokovat

Umožňuje změnu blokovat.
• Protokol

Činnost aplikace bude povolena, ale událost bude zaprotokolována.

Nastavení sítě Prověřit soubory ve
vzdálených počítačích

Povolí nebo zakáže prověřování funkcí SONAR v síťových jednotkách. Funkce
SONAR vyhledává červy, jako například Sality, který infikuje síťové jednotky. Sality
je typ malwaru, který infikuje soubory v systémech Microsoft Windows a šíří se ve
vyměnitelných jednotkách a sdílených síťových položkách.
Tuto možnost povolte, pokud chcete prověřit operace se soubory, které se zaměřují na
síťové jednotky. Zakázáním této možnosti zvýšíte výkon klienta.

 880



 

Řízení aplikací a zařízení
Uzamčení systému pro název skupiny
Uzamčení systému zablokuje neschválené aplikace na klientských počítačích v dané skupině. Neschválené aplikace
jsou všechny aplikace, které nejsou uvedené na seznamu schválených aplikací. V režimu povolení (režim seznamu
povolených položek) jsou povoleny pouze aplikace v seznamu. V režimu odmítnutí (režim seznamu zakázaných položek)
jsou aplikace v seznamu blokovány a všechny neschválené aplikace jsou povoleny. Uzamčení systému můžete nastavit v
režimu povolení nebo odmítnutí.

Table 463: Možnosti uzamčení systému

Možnost Definice

Uzamčení systému K dispozici jsou následující možnosti:
• Zakázat uzamčení systému

Zakáže uzamčení systému. Aplikace nebudou blokovány ani protokolovány.
• Protokolovat neschválené aplikace

Tuto možnost využijte k testování aplikací před zapnutím uzamčení systému. V režimu povolení tato
možnost protokoluje každou aplikaci, která není v seznamu schválených aplikací. V režimu odmítnutí
tato možnost protokoluje každou aplikaci, která je v seznamu neschválených aplikací.

• Povolit uzamčení systému
V režimu povolení zablokuje každou aplikaci, které není uvedena v seznamu schválených aplikací. V
režimu odmítnutí zablokuje každou aplikaci, která je uvedena v seznamu neschválených aplikací.

Seznamy souborů
aplikací

K dispozici jsou následující možnosti:
• Povolit režim povolení

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
nakonfigurovali tak, aby tyto režimy zobrazovala. V režimu povolení uzamčení systému povolí
všechny aplikace, které určíte v seznamech neopakovatelných identifikátorů souboru a v seznamech
aplikací. Uzamčení systému blokuje veškeré aplikace, které nejsou na seznamu.
Tato možnost se ve verzi 14.3 MP1 a starších nazývá Povolit režim seznamu povolených položek.

• Povolit režim odmítnutí.
Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager
nakonfigurovali tak, aby tyto režimy zobrazovala. V režimu odmítnutí zamčení systému zablokuje
všechny aplikace, které určíte v seznamech neopakovatelných identifikátorů souboru a v seznamech
aplikací. Uzamčení systému povolí veškeré aplikace, které nejsou na seznamu.
Tato možnost se ve verzi 14.3 MP1 a starších nazývá Povolit režim seznamu zakázaných položek.

• Seznam neopakovatelných identifikátorů souboru
Seznam schválených neopakovatelných identifikátorů souboru, které chcete povolit nebo zablokovat.
Seznam lze spravovat pomocí tlačítek Přidat a Odebrat.
Chcete-li aplikace zaznamenat do seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru jako
neschválené aplikace, vyberte při povolení uzamčení systému položku Před odstraněním
testovat. Aplikace lze na klientských počítačích spustit, ale zaznamenávají se jako neschválené. Po
kontrole protokolu řízení klikněte na možnost Odebrat a odeberte tak seznamy neopakovatelných
identifikátorů souboru, které nechcete používat.

• Název souboru
Seznam schválených souborů. Ke správě seznamu slouží tlačítka Přidat a Odebrat. Nechcete-li
názvy aplikací přidávat samostatně, importujte seznam názvů aplikací pomocí možnosti Importovat.
Zaškrtněte položku Před odstraněním testovat, chcete-li soubor zaznamenat jako neschválenou
aplikaci. Aplikaci lze na klientských počítačích spustit, ale zaznamená se jako neschválená. Po
kontrole řídicího protokolu klepněte na Odebrat a odeberte tak soubory, které chcete zablokovat na
klientských počítačích.
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Možnost Definice

Upozornit uživatele, je-li
aplikace blokována

Po zapnutí uzamčení systému můžete uživatele upozornit, jakmile uzamčení systému zablokuje nějakou
aplikaci.
Položka Oznámení slouží k vytvoření vlastní zprávy, která se zobrazí uživateli, když uzamčení systému
zablokuje aplikaci.
Operační systém omezuje objem textu, který lze zobrazit v oznámení na klientském počítači. Aby
nedošlo ke zkrácení textu upozornění, je nutné omezit přidaný text na 120 znaků či méně.

Zobrazit neschválené
aplikace

Zobrazí seznam aplikací, které budou zablokovány, jakmile povolíte uzamčení systému. Ve
výchozím režimu povolení seznam zobrazuje aplikace, které se nezobrazí v příslušných seznamech
neopakovatelných identifikátorů souboru nebo seznamech aplikací. V režimu odmítnutí seznam
zobrazuje aplikace, které se zobrazí v příslušných seznamech neopakovatelných identifikátorů souboru
nebo seznamech aplikací.
Tento seznam můžete zkontrolovat a rozhodnout se, které aplikace chcete přidat nebo odebrat z
konfigurace uzamčení systému.
Můžete rovněž nahlédnout do řídicího protokolu.

Neschválené aplikace
Můžete spustit uzamčení systému v testovacím režimu, testovat jednotlivé neopakovatelné identifikátory souboru
nebo seznamy názvů aplikací či aplikací v konfiguraci. Jakmile spustíte testovací uzamčení systému, nebudou
blokovány aplikace, které by byly blokovány uzamčením systému. Aplikace jsou přihlášeny jako neschválené, takže
můžete zkontrolovat seznam. Můžete se pak rozhodnout, zda chcete přidat, zachovat nebo odstranit neopakovatelné
identifikátory souboru, seznamy názvů aplikací nebo konkrétní aplikaci.

Můžete spustit test na dobu několika dní až týden, a pak zkontrolovat seznam neschválených aplikací. Kliknutím na
možnost Resetovat test začnete test znovu.

Přidání definice souboru nebo složky
V tomto dialogovém okně určete soubor a nastavení, které se má použít pro porovnání.

Table 464: Možnosti definic souborů

Možnost Popis

Název entity, který se má porovnávat Určuje název složky a název souboru. Můžete použít proměnné
prostředí, zástupné znaky a klíče registru.

Použít porovnání zástupných znaků (jsou podporovány znaky *
a ?)

Shoduje se s názvem souboru, pokud obsahuje zástupné znaky.
Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.

Použít porovnání regulárních výrazů Shoduje se s názvem souboru, pokud obsahuje regulární výrazy.
Porovnávat pouze soubory v následujících typech jednotek Porovnávat soubory, pokud jsou umístěny na jednom nebo více

zaškrtnutých typech jednotek.
Porovnat pouze soubory v následujícím typu ID zařízení Porovnávat soubory, pokud jsou umístěny na zařízení se zadaným

ID. Nebo, pokud jste použili zástupné znaky, porovnávat, pouze
pokud se nacházejí na jakémkoliv zařízení zadaného typu ID.
Můžete například zadat řetězec USBSTOR*, chcete-li určit
jakékoliv paměťové zařízení USB.
Klepnutím na možnost Vybrat vyberete ze seznamu výchozích
instancí zařízení a jejich ID.
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Ovládání aplikací: Sady pravidel ovládání aplikací
Tato stránka slouží ke zobrazení a spravování sad pravidel ovládání aplikací pro vybrané zásady řízení aplikací a
zařízení. Sada pravidel řízení aplikací obsahuje pravidla a podmínky, které sledují určené soubory, složky a procesy. Lze
vytvářet a měnit kolekce pravidel pro zvolené zásady.

Hardening Symantec Endpoint Protection (SEP) with an Application and Device Control Policy to increase security
(Posílení zabezpečení přidáním zásad řízení aplikací a zařízení do aplikace Symantec Endpoint Protection (SEP))

Table 465: Sady pravidel ovládání aplikací

Možnost Popis

Povoleno Uvádí, zda je kolekce pravidel používána či nikoli. Zrušte vybrání
této možnosti, chcete-li příslušnou sadu pravidel v zásadách
zakázat.

Sady pravidel Název kolekce pravidel pro dané zásady. V rámci zásad může
existovat více kolekcí pravidel.

Zkušební/pracovní Uvádí, zda je kolekce pravidel v testovacím režimu (pouze
protokol) nebo pracovním režimu. Testovací režim umožňuje
použít kolekci pravidel na zařízení beze změny chování těchto
zařízení. Můžete zkontrolovat vygenerovaný protokol.
Při prvním vytvoření kolekce pravidel pro zásady je nastaven
testovací režim (pouze protokol). Chcete-li režim změnit na
Pracovní, vyberte pro požadovanou kolekci pravidel v rozevíracím
seznamu v části Zkušební/pracovní možnost Pracovní.

Přidat sadu pravidel řízení aplikací
Pomocí tohoto dialogu můžete konfigurovat možnosti kolekcí pravidel v zásadě řízení aplikací. Tato pravidla tvoří sadu
pravidel. Například můžete chtít definovat pravidlo pro všechny procesy společně a další pravidla pro jednotlivé procesy.

Nejprve definujte proces a poté přidávejte položky do pravidla daného procesu.

NOTE

Pokud vytvoříte vlastní pravidlo, které blokuje přístup ke složce pro 32bitový systém (jako Windows\system32),
pravidlo nebude fungovat na klientech s 64bitovým systémem. Je třeba také vytvořit pravidlo, které bude
blokovat přístup ke složce Windows\syswow64.

Table 466: Možnosti pravidel řízení aplikací

Skupina nebo možnost Popis

Název sady pravidel Název této kolekce pravidel.
Popis Popis této kolekce pravidel.
Povolit protokolování Zrušte označení tohoto políčka, pokud nechcete, aby se do

protokolu zaznamenávaly informace o tomto pravidle.
Povolit toto pravidlo Pokud nechcete zásadu implementovat okamžitě, zrušte označení

tohoto políčka.
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Skupina nebo možnost Popis

Pravidla Vypisuje pravidla z této kolekce pravidel. V kolekci pravidel může
být více pravidel. Pořadí pravidel je důležité; pravidla vytvořená
jako první mají přednost.
Klepnutím na tlačítko Přidat pod položkou Pravidla můžete přidat
nové pravidlo (pravidlo aplikace).
Každé pravidlo může mít více podmínek: Klepnutím na tlačítko
Přidat pod položkou Pravidla můžete přidat do pravidla novou
podmínku.
Můžete přidat následující podmínky:
• Pokusy o přístup k registrům
• Pokusy o přístup k souborům a složkám
• Pokusy o spuštění procesů
• Pokusy o ukončení procesů
• Pokusy o načtení souborů DLL

Vlastnosti Konfigurace vlastností aktuálně vybraného pravidla.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Název pravidla
• Popis
• Povolit toto pravidlo
• Použít toto pravidlo pro následující procesy
• Nepoužívat toto pravidlo pro následující procesy
Ve výchozím nastavení není pravidlo aplikováno na žádný proces.
Pravidlo se použije na procesy vypsané pod položkou Použít
tato pravidla na následující procesy. Procesy vypsané pod
položkou Nepoužívat toto pravidlo pro následující procesy
jsou výjimkou z procesů, na které je pravidlo použito. Seznam
nemusí obsahovat všechny procesy, na které se toto pravidlo
nevztahuje.

Podprocesy převezmou podmínky Zvolením této možnosti povolíte definicím podřízených procesů
převzít podmínky od nadřazených procesů.

Vlastnosti pokusů o přístup k registrům
Na této kartě můžete přidat podmínku a určit, jak bude toto pravidlo zacházet s registry v této podmínce.

Table 467: Možnosti vlastností pokusů o přístup k registrům

Skupina nebo možnost Definice

Název Název této podmínky registru.
Popis Popis podmínky registru.
Povolit tuto podmínku Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí této možnosti povolíte nebo

zakážete tuto podmínku v sadě pravidel. Použijte tento parametr
k zakázání podmínek, které nechcete použít, ale přitom je chcete
zachovat.
Ve výchozím nastavení je tento parametr povolen.

Použít na následující klíče registru V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat
klíče registru. Na klíče registru obsažené v tomto seznamu se
použije aktuální podmínka, pokud se tato zásada používá u
klienta.

 884



 

Skupina nebo možnost Definice

Nepoužít na následující klíče registru V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat
klíče registru. Na klíče registru obsažené v tomto seznamu se
nepoužije aktuální podmínka, pokud se tato zásada používá u
klienta.

Přidat definici klíče registru
Pomocí tohoto dialogového okna můžete pro podmínku vytvořit definici klíče registru.

Table 468: Možnosti definice klíče cílového registru

Možnost Popis

Klíč registru Název klíče registru. Příklad: HKEY_CLASSES_ROOT\*
Název hodnoty registru Chcete-li zachovat všechny hodnoty, ponechejte pole prázdné.
Data hodnoty registru Chcete-li zachovat všechna data, ponechejte pole prázdné.

Note: Data jsou považována za řetězec a ne za číslo. Například, můžete vytvořit
podmínku pro klíč registru s názvem AAA a hodnotou klíče registru 111. Pokud
nakonfigurujete pravidlo pro blokování, potom pravidlo blokuje pouze AAA, je-li to
vytvořeno jako řetězec.

Použít porovnání zástupných znaků Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
Použít porovnání regulárních výrazů Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete k porovnání položek registru použít syntaxi

regulárního výrazu v případě, že se jako součást zásad používá toto pravidlo.
Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech řízení aplikací

Pokusy o přístup k registrům nebo Pokusy o přístup k souborům a složkám:
Karta Akce
V pravidle můžete nastavit práva přístupu k registrům pro čtení a pro zápis nebo podmínky přístupu k souborům a
složkám.

NOTE

Pokud vytvoříte vlastní pravidlo, které blokuje přístup ke složce pro 32bitový systém (jako Windows\system32),
pravidlo nebude fungovat na klientech s 64bitovým systémem. Je třeba také vytvořit pravidlo, které bude
blokovat přístup ke složce Windows\syswow64.
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Table 469: Možnosti akcí

Skupina nebo
možnost Popis

Pokus o čtení Vyberte jednu z následujících akcí: Pokračovat ve zpracování ostatních pravidel, Povolit přístup,
Blokovat přístup nebo Ukončit proces. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Pokračovat ve
zpracovávání dalších pravidel. Pokud vyberete možnost Povolit, může se stát, že toto pravidlo bude
v konfliktu s jiným pravidlem, které blokuje nebo ukončuje proces.
Zaškrtněte možnost Povolit protokolování, chcete-li protokolovat akci při použití tohoto pravidla. Můžete také
vybrat úroveň závažnosti.

Note: Pokud povolíte protokolování, mohou se v řídicím protokolu objevit dvě položky pro jednu událost. Dvě
položky se mohou například objevit, pokud aplikace čte soubor a následně se do něj pokusí zapisovat.

Note:

Musíte zaškrtnout možnost Povolit protokolování a Zaslat upozornění e-mailem, chcete-li nastavit
upozornění pro ovládání aplikace na kartě Monitory.
Zaškrtněte možnost Upozornit uživatele, pokud chcete informovat uživatele o provedení dané akce. Můžete
zadat text, který se zobrazí v klientském počítači. Objem textu, který se má zobrazit v oznámení v klientském
počítači, je omezený operačním systémem. Aby nedošlo ke zkrácení textu upozornění, je nutné omezit přidaný
text na 120 znaků či méně.

Pokus o vytvoření,
odstranění nebo
zápis

K dispozici jsou stejné možnosti.

Note: Pokud povolíte protokolování, události, které se objeví v protokolu řízení, mohou místo skutečné
velikosti souboru ukazovat velikost 0 bajtů. Běžně se velikost 0 bajtů zobrazí v případě, kdy se pravidlo řízení
aplikace spustí před procesem, který slouží k vytvoření nebo zápisu souboru.

Vlastnosti podmínky Pokusy o přístup k souborům nebo složkám
Tato podmínka umožňuje povolení nebo blokování přístupu k určeným souborům složkám v klientských počítačích.
Chcete-li, aby podmínka platila pro všechny položky v dané složce, použijte zástupný znak, například {nazev
slozky}\*.

Table 470: Možnosti podmínky Pokusy o přístup k souborům nebo složkám

Možnost Popis

Název Název podmínky.
Popis Popis funkce podmínky.
Povolit tuto podmínku Povolí nebo zakáže tuto podmínku.
Použít na tyto soubory a složky V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat

soubory a složky. Akce pro tyto podmínky se aplikují na soubory a
složky v tomto seznamu.

Nepoužívat na tyto soubory a složky V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat
soubory a složky. Akce pro tyto podmínky se neaplikují na soubory
a složky v tomto seznamu.

Vlastnosti pokusů Spustit proces nebo Ukončit proces
Na této kartě můžete určit informace o tom, jak toto pravidlo zpracovává aplikace, které se pokoušejí spustit nebo ukončit
proces.

Možnost Pokusy o spuštění procesů povolí nebo zablokuje spuštění procesu v klientském počítači.
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Možnost Pokusy o ukončení procesů povolí nebo zablokuje ukončení procesu v klientském počítači. Můžete například
zablokovat ukončení určité aplikace. Tato podmínka nezabrání ukončení aplikace běžnými způsoby, jako je klávesová
zkratka Alt-F4 nebo nativní rutina ukončení programu. Zabrání ukončení procesu jinými aplikacemi nebo procedurami.

Table 471: Možnosti vlastností pokusů Spustit proces nebo Ukončit proces

Možnost Definice

Povolit tuto podmínku Podmínku je nutné povolit, aby ji bylo možné použít. Zrušením zaškrtnutí této možnosti zakážete
podmínku, pokud ji prozatím nejste připraveni použít.

Použít pro následující
procesy

Podmínka je použita na procesy obsažené v seznamu. Kliknutím na možnost Přidat zadáte proces,
který chcete zablokovat nebo ukončit. Například:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

Nepoužívat pro následující
procesy

Podmínka ignoruje procesy obsažené v seznamu.
Tento seznam obsahuje výjimky z procesů uvedených v pravidle Použít pro následující procesy.
Neuvádí všechny procesy, na které se tato podmínka nevztahuje.

Přidat definici procesu
Pomocí tohoto dialogového okna přidejte pravidlu definice procesů.
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Table 472: Možnosti přidávání definic procesů

Skupina nebo možnost Popis

Název porovnávaného procesu Zadejte název procesu odpovídající tomuto pravidlu. Pokud
použijete tuto možnost, nebudete moci použít možnost
Porovnávat neopakovatelný identifikátor souboru, která je
k dispozici po klepnutí na položku Možnosti.
Můžete použít proměnné prostředí, zástupné znaky a klíče
registru. Proměnné prostředí jsou užitečné, pokud máte několik
různých klientů používajících různé operační systémy Windows.
Například %windir%\calc.exe odpovídá jakékoli cestě k
aplikaci calc.exe.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Použít porovnání zástupných znaků (jsou podporovány

znaky * a ?)
• Použít porovnání regulárních výrazů

Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech
řízení aplikací

• Porovnávat pouze procesy spuštěné na následujících
typech jednotek
Můžete vybrat typy jednotek, pro které chcete porovnávat
procesy.

Note: Na jednotkách DVD není možné blokovat zápis, a to i
tehdy, když vyberete jednotku DVD.

Note: Nejnovější informace naleznete v dokumentu znalostní
báze Symantec Knowledge Base: After setting up an
Application and Device Control policy to block DVD writing,
DVD writing is not blocked as expected, and write attempt
is not logged (Po nastavení Zásad řízení aplikací a zařízení
pro blokování zápisu na disky DVD není zápis na disk DVD
blokován očekávaným způsobem a není zaznamenán pokus
o zápis).

• Porovnat pouze procesy spouštěné v následujícím typu ID
zařízení
Pokud nechcete zadávat ID zařízení, můžete zařízení vybrat
ze seznamu kliknutím na tlačítko Vybrat. Seznam zařízení
obsahuje název a ID instance zařízení.

Note: Aplikace může mít více než jeden proces. Pokud chcete
blokovat nebo povolit takovou aplikaci, budete muset přidat více
procesů.

Porovnávat neopakovatelný identifikátor souboru Neopakovatelný identifikátor souboru je kontrolní součet
spustitelného souboru nebo knihovny DLL na klientském počítači.
Kvůli zajištění toho, zda je soubor povolen nebo blokován,
společnost Symantec doporučuje, abyste si vypočítali algoritmus
hash MD5 nebo SHA256 (14.3 RU1 a pozdější) daného souboru.
Když je k dispozici aktualizace programu a jeho spustitelný soubor
je změněn, bude potřeba, abyste vytvořili nový algoritmus hash
MD5 nebo SHA256 hash. Algoritmy hash jsou nezbytné pro
všechny verze spustitelných souborů, které se používají.
Některé nástroje algortimu hash MD5 mohou nabízet hodnoty
hash souborů ve složce C:\Windows\SysWOW64\, přestože
požadujete hodnoty pro soubory ve složce C:\Windows
\System32\. Nástroj checksum.exe společnosti Symantec
(doporučený) vytváří hodnoty hash přesně pro požadovanou cestu
k souboru.
Pokud chcete získat algoritmus hash MD5 nebo SHA256,
spusťte nástroj checksum s příznakem -csv. Příklad, zadejte:
checksum.exe <output file> -csv nebo
checksum.exe <output file> -csv <directories
to scan> . Hodnotu hash můžete zkopírovat do výstupního
souboru v pravidle řízení aplikací.
Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru
pomocí nástroje checksum.exe
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Skupina nebo možnost Popis

Porovnávat pouze procesy s následujícími argumenty Tato možnost je k dispozici po zvolení položky Možnosti. Tuto
možnost zaškrtněte, pokud chcete zahrnout určité argumenty do
dostupného textového pole.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Porovnávat přesně
• Použít porovnání regulárních výrazů

Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech
řízení aplikací

Pokusy o spuštění procesu, o ukončení procesu nebo o načtení souborů DLL:
Karta Akce
Na této kartě můžete konfigurovat akci, kterou chcete provést, když monitorovaný proces splní podmínku tohoto pravidla.

Table 473: Možnosti karty Akce

Možnost Popis

Pokus o <název podmínky> Vyberte akci, kterou chcete provést, když sledovaný proces splní pravidlo podmínky.
• Pokračovat ve zpracovávání dalších pravidel

Umožňuje pouze zaznamenat událost do protokolu a pokračovat ve zpracování ostatních
pravidel v seznamu. Standardně se při splnění první sady kritérií zpracování pravidel ukončí.
Tato možnost je výchozí.

• Povolit přístup
Povoluje pokračování v provádění operace.

• Blokovat přístup
Zablokuje operaci.

• Ukončit proces
Ukončí aplikaci, od níž požadavek pochází, nebo volající proces.

Warning! Vždy zvolte správnou akci, abyste předešli nežádoucímu výsledku. Společnost
Symantec například doporučuje používat možnost Blokovat přístup spíše než možnost Ukončit
proces, která může způsobit nestabilitu systému nebo neočekávaný restart. Možnost Blokovat
přístup zablokuje cílový proces definovaný v podmínce. Možnost Cílový proces ukončí volající
proces, pro který je pravidlo definováno.

Pro možnost Pokusy o přístup k souborům nebo složkám a Pokusy o přístup do registrů
můžete nastavit jednu akci pro pokusy o čtení. Jinou akci můžete nastavit pro pokusy o vytvoření,
odstranění a zápis. Pokud tento proces povolíte, může nastat konflikt pravidla s jiným pravidlem,
které proces blokuje nebo ukončuje.

Povolit protokolování Při použití pravidla zaznamená akci do protokolu řízení aplikací.
Musíte zaškrtnout možnost Povolit protokolování a Zaslat upozornění e-mailem, chcete-li
nastavit upozornění pro ovládání aplikace na kartě Monitory.
Pokud povolíte protokolování, mohou se v řídicím protokolu objevit dvě položky pro jednu událost.
Dvě položky se mohou například objevit, pokud aplikace čte soubor a následně se do něj pokusí
zapisovat. Dvě položky se také objeví, pokud aplikace do souboru zapisuje a následně se ho
pokusí vymazat.

Upozornit uživatele Při použití pravidla zobrazí upozornění v klientském počítači.
Délka textu, který může být zobrazen v oznámení v klientském počítači, je operačním systémem
omezena na 255 znaků. Délka vlastního zobrazeného textu se může lišit a závisí na délce názvu
pravidla a názvu souboru. Aby nedošlo ke zkrácení textu upozornění, je nutné omezit přidaný text
na 120 znaků či méně. Toto doporučení nezaručuje, že bude zobrazen celý vlastní text.
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Vlastnosti pravidla Pokusy o načtení souborů DLL
Na této kartě určete, jak toto pravidlo zpracovává knihovny DLL.

Table 474: Možnosti vlastností pravidla Pokusy o načtení souborů DLL

Možnost Popis

Název Název této podmínky pravidla.
Popis Popis této podmínky pravidla.
Povolit tuto podmínku Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí této možnosti povolíte

nebo zakážete tuto podmínku v zásadě řízení aplikací a zařízení.
Použijte tento parametr k zakázání podmínky, kterou nechcete
použít, ale přitom ji chcete zachovat.
Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.

Použít pro následující soubory DLL V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat
knihovny DLL. Soubory DLL v tomto seznamu se použije aktuální
podmínka, pokud se tato zásada používá u klienta.

Nepoužívat pro následující soubory DLL V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat
knihovny DLL. Na soubory DLL v tomto seznamu se nepoužije
aktuální podmínka, pokud se tato zásada používá u klienta.

Přidání definice DLL
Na této kartě můžete definovat možnosti knihovny DLL, která se má porovnávat s touto podmínkou.
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Table 475: Možnosti definice DLL

Možnost Popis

Název porovnávané knihovny DLL Zadejte název knihovny DLL, která má být s touto podmínkou
porovnávána. Můžete použít proměnné prostředí, zástupné znaky
a klíče registru. Pokud použijete tuto možnost, nebudete moci
použít možnost Porovnat otisk souboru, která je k dispozici po
zvolení položky Možnosti.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Použít porovnání zástupných znaků (jsou podporovány

znaky * a ?)
• Použít porovnání regulárních výrazů

Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech
řízení aplikací

• Porovnávat pouze knihovny DLL načtené z následujících
typů jednotek

• Porovnat pouze procesy spouštěné v následujícím typu ID
zařízení
Pokud nechcete zadávat ID zařízení, můžete zařízení vybrat
ze seznamu kliknutím na tlačítko Vybrat. Seznam zařízení
obsahuje název a ID instance zařízení.

Porovnávat neopakovatelný identifikátor souboru Neopakovatelný identifikátor souboru je kontrolní součet
spustitelného souboru nebo knihovny DLL na klientském počítači.
Kvůli zajištění toho, zda je soubor povolen nebo blokován,
společnost Symantec doporučuje, abyste si vypočítali algoritmus
hash MD5 nebo SHA256 (14.3 RU1 a novější) daného souboru.
Když je k dispozici aktualizace programu a jeho spustitelný soubor
je změněn, bude potřeba, abyste vytvořili nový algoritmus hash
MD5 nebo SHA256 hash. Algoritmy hash jsou nezbytné pro
všechny verze spustitelných souborů, které se používají.
Některé nástroje algortimu hash MD5 mohou nabízet hodnoty
hash souborů ve složce C:\Windows\SysWOW64\, přestože
požadujete hodnoty pro soubory ve složce C:\Windows
\System32\. Nástroj checksum.exe společnosti Symantec
(doporučený) vytváří hodnoty hash přesně pro požadovanou cestu
k souboru.
Pokud chcete získat algoritmus hash MD5 nebo SHA256,
spusťte nástroj checksum s příznakem -csv. Příklad, zadejte:
checksum.exe <output file> -csv nebo
checksum.exe <output file> -csv <directories
to scan> . Hodnotu hash můžete zkopírovat do výstupního
souboru v pravidle řízení aplikací.
Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru
pomocí nástroje checksum.exe

Řízení zařízení
Pro každý typ zásady můžete vytvořit seznam řízení hardwarových zařízení. Tento seznam obsahuje seznam
blokovaných zařízení a seznam zařízení, která jsou vyloučena z blokování.

Seznam nezobrazuje všechna povolená zařízení. V tomto seznamu se zobrazují pouze výjimky v seznamu Blokovaná
zařízení.
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NOTE

Společnost Symantec nedoporučuje blokovat zařízení jako porty nebo síťové adaptéry. Pokud taková zařízení
vyberete, klienti používající tuto zásadu ztratí připojení k síti.

Table 476: Možnosti blokování zařízení

Skupina nebo možnost Popis

Název zařízení Název blokovaného zařízení nebo zařízení vyloučeného z
blokování. V tomto seznamu můžete zařízení přidávat nebo
odstraňovat.

Identifikace Identifikátor blokovaného zařízení nebo zařízení vyloučeného z
blokování. Identifikátor může být buď ID třídy nebo ID zařízení.

Vytvořit protokol pro zjištěná zařízení Přidá záznam do protokolu zabezpečení vždy, když řízení
zařízení zablokuje zařízení nebo když je zjištěno zařízení, které
je vyloučené z blokování. Tato možnost je ve výchozím nastavení
povolena.

Upozornit uživatele při blokování nebo odblokování zařízení Po připojení nebo spuštění blokovaného zařízení rozešle
oznámení na klientské počítače. Ve výchozím nastavení není tato
možnost povolena.
Použijte možnost Zadejte text zprávy a vytvořte vlastní zprávu,
která se zobrazí v oznámení. Operační systém klientského
počítače omezuje množství textu, které se může v oznámení
zobrazit. Aby nedošlo ke zkrácení textu upozornění, nesmíte ve
zprávě použít více než 120 znaků.

Řízení zařízení se systémem Mac v aplikaci Endpoint Protection 14
Pro každý typ zásady můžete vytvořit seznam řízení hardwarových zařízení. Tento seznam obsahuje seznam
blokovaných zařízení a seznam zařízení, která jsou vyloučena z blokování.

Řízení hardwarového zařízení probíhá na úrovni systému souborů. Proto může být uživatel stále schopen provádět úlohy
na úrovni svazku na blokovaných zařízeních nebo zařízeních pouze pro čtení, a to pomocí nástroje Disk Utility nebo
terminálových příkazů. Mezi tyto úlohy patří mazání, vysouvání nebo vytváření bitové kopie disku blokovaného zařízení.

Seznam nezobrazuje všechna povolená zařízení. V tomto seznamu se zobrazují pouze výjimky v seznamu Blokovaná
zařízení.

Všechny vytvořené podmínky řízení zařízení byste měli vyzkoušet na malé testovací skupině, než zásadu použijete na
všechny klienty Mac. Testování zaručuje, že zásady řízení aplikací blokují zařízení a vyjímají zařízení z blokování tak, jak
je očekáváno.

NOTE

V případě blokování podle výrobce nebo ID zařízení dbejte opatrnosti. Společnost Symantec nedoporučuje
blokovat nezáznamová zařízení zobrazená v aplikaci Finder.

Pomocí režimu Ovládání serveru nebo Smíšené řízení můžete konfigurovat nastavení řízení uživatelského rozhraní
klienta, čímž zabráníte uživatelům v povolení nebo zakázání řízení zařízení.

Zabránění uživatelům ve vypnutí ochrany v klientských počítačích

Téma  Možnosti blokování zařízení Mac uvádí možnosti blokování zařízení, které jsou k dispozici pro zařízení Mac.

Téma Regulární výrazy používané pro blokování zařízení pro počítače Mac popisuje regulární výrazy, pomocí kterých
můžete definovat kritéria řízení zařízení.
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V polích pro výrobce, model a sériové čísla se nerozlišují malá a velká písmena. Pokud u zadaného zařízení ponecháte
pole pro výrobce, model nebo sériové číslo prázdná, bude zásada blokovat všechna zařízení, která odpovídají danému
typu zařízení.

V podmínkách pravidel pro řízení zařízení mají větší přednost specifičtější kritéria. Nejvyšší přednost má například
úplný textový řetězec, za ním následuje částečný textový řetězec se zástupným znakem a potom pouze zástupný znak.
Prázdné pole se chová podobně jako hledání se zástupným znakem a má menší váhu než úplný textový řetězec nebo
částečný textový řetězec. Podobně platí, že sériové číslo má přednost před názvem modelu a ten má přednost před
názvem výrobce. Úplný textový řetězec s názvem výrobce má přednost před částečným textovým řetězcem se sériovým
číslem.

Podmínky pro řízení zařízení se systémem Mac mají následující váhy (od nejvyšší po nejnižší):

• úplný textový řetězec, sériové číslo,
• úplný textový řetězec, název modelu,
• úplný textový řetězec, název výrobce,
• částečný textový řetězec se zástupným znakem, sériové číslo,
• částečný textový řetězec se zástupným znakem, název modelu,
• částečný textový řetězec se zástupným znakem, název výrobce,
• pouze zástupný znak, sériové číslo,
• pouze zástupný znak, název modelu,
• pouze zástupný znak, název výrobce,
• prázdné pole (nic není definováno).

Sériové číslo, číslo modelu nebo název výrobce můžete ze zařízení připojeného k počítači Mac získat pomocí nástroje
DeviceInfo z instalačního souboru. Tento nástroj a pokyny k němu naleznete ve složce Tools/DeviceInfo.

Table 477: Možnosti blokování zařízení pro systém Mac

Skupina nebo možnost Popis

Název zařízení Název blokovaného zařízení nebo zařízení vyloučeného z
blokování. V tomto seznamu můžete zařízení přidávat nebo
odstraňovat.
Pro systém Mac jsou podporovány následující typy zařízení:
• Zařízení s rozhraním Thunderbolt
• Jednotky CD/DVD
• Zařízení s rozhraním USB
• Zařízení s rozhraním FireWire
• Karta SD (Secure Digital)

Výrobce zařízení Výrobce zařízení, které je blokováno nebo vyloučeno z blokování.
Můžete blokovat nebo vyloučit z blokování všechny typy zařízení
od určitého výrobce, kromě zařízení Thunderbolt.
K definování názvu modelu lze použít jméno dodavatele.
Regulární výrazy používané pro blokování zařízení pro počítače
Mac

Model zařízení Model zařízení, které je blokováno nebo vyloučeno z blokování.
Můžete blokovat nebo vyloučit z blokování všechny typy zařízení
podle modelu.
K definování názvu modelu lze použít regulérní výraz.
Regulární výrazy používané pro blokování zařízení pro počítače
Mac
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Skupina nebo možnost Popis

Sériové číslo Sériové číslo zařízení, které je blokováno nebo vyloučeno
z blokování.
Blokovat či vyjmout z blokování lze pouze konkrétní sériová čísla
rozhraní Thunderbolt a USB zařízení.
K definování názvu modelu lze použít sériové číslo.
Regulární výrazy používané pro blokování zařízení pro počítače
Mac

Vytvořit protokol pro zjištěná zařízení Přidá záznam do protokolu řízení zařízení, vždy když řízení
zařízení zjistí zařízení. Tato možnost je ve výchozím nastavení
povolena.

Upozornit uživatele při blokování nebo odblokování zařízení Při připojení nebo spuštění blokovaného zařízení odešle
oznámení na klientské počítače. Ve výchozím nastavení není tato
možnost povolena.

Table 478: Regulární výrazy používané pro blokování zařízení pro počítače Mac

Možnost Popis

.
(Tečka)

Vyhovuje všem znakům kromě odřádkování.
Například So*.* odpovídá „So“, „so“, „so“, „Sobar“, „Sooxxx“.

\
(Zpětné lomítko)

Vyhovuje znaku, který bude následovat.
Zpětné lomítko slouží jako únikový znak pro všechny ostatní meta-
znaky a pro sebe. Pokud v sadě použijete zpětné lomítko, je
považováno za regulární znak.
Pro binární shodu použijte \x. Například \xA0 odpovídá binárnímu
zápisu a0 Hex.

[set], [^Set]
(Množina)

Odpovídá jednomu ze znaků v množině.
Pokud je první znak v sadě stříška (^), pokusí se množina najít
shodu se všemi znaky, které nejsou v sadě. Zvláštní znaky pravá
hranatá závorka (]) a pomlčka (-) nemají žádný zvláštní význam,
pokud se objeví jako první znaky množiny.
Sada může rovněž vyhovovat rozsahu nebo znakům. Například S-
E určí množinu znaků S až E, včetně.
Například [a-z] vyhovuje jakémukoli znaku abecedy, zatímco [^]\-]
vyhovuje jakémukoli znaku kromě ], \, a -.

*
(Hvězdička)

Všechny předchozí regulérní výrazy končící symbolem hvězdička
(*) vyhovují žádné nebo více shodám.
Například, Soo\\* vyhovuje „Soo\“, „Soo\\“, „Soo\\\“ a „Soo\\\12“.

+
(Plus)

Všechny předchozí regulérní výrazy končící symbolem plus (+)
vyhovují jedné nebo více shodám.
Například Soo\\+ vyhovuje „Soo\“, „Soo\\“, a „Soo\\\“, ale
nevyhovuje „Soo\\\12“.

Přidání zprávy upozornění
Pomocí tohoto dialogového okna zadáte text, který se zobrazuje jako zpráva upozornění uživatelům pokoušejícím se o
přístup k zařízením na seznamu Blokovaná zařízení.
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Hardwarové zařízení
Toto dialogové okno slouží k přidání nebo úpravě zařízení v seznamu Hardwarová zařízení. Seznam Hardwarová
zařízení lze použít při konfiguraci řízení zařízení.

Nelze přidat nebo upravit vlastní zařízení pro systém Mac.

Table 479: Možnosti hardwarového zařízení

Pole Popis

Název zařízení Zadejte výstižný název zařízení nebo kategorie zařízení.
ID třídy Zadejte ID třídy zařízení. Chcete-li zjistit ID třídy hardwarového zařízení, můžete použít

Editor registru nebo nástroj DevViewer.
ID zařízení Zadejte ID zařízení poskytnuté výrobcem. Chcete-li zjistit ID třídy hardwarového zařízení,

můžete použít ovládací panel Správce zařízení nebo nástroj DevViewer.

Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje DevViewer

Zásada brány firewall
Pravidla: Pravidla
Tato karta se používá pro práci s pravidly brány firewall. Můžete zde přidávat, upravovat, odstraňovat, kopírovat, vkládat,
importovat, exportovat, přebírat, povolovat či zakazovat pravidla brány firewall a měnit jejich pořadí.

Table 480: Karta Pravidla

Možnost Popis

Převést pravidla brány firewall
z nadřazené skupiny

Převede pouze pravidla ze zásady brány firewall nadřazené skupiny. Není možné převést
pravidla ze zásady v umístění, které převádí všechny své zásady z nadřazené skupiny.
Přidání převedených pravidel brány firewall z nadřízené skupiny

Pravidla brány firewall Zobrazuje pravidla brány firewall. V tomto seznamu můžete přidávat, upravovat,
odstraňovat a přesouvat pravidla.
Seznam je rozdělen modrou čarou. Pravidla, která se nacházejí nad dělicí čarou mají
vyšší prioritu než pravidla pod ní. Čáru můžete použít k oddělení pravidel převedených
z nadřízené skupiny od pravidel, která byla implementována na úrovni podskupiny.
Dělicí čára rovněž umožňuje nastavení priorit pravidel pro klienty při smíšeném řízení.
Pravidla nad čarou mají přednost před pravidly, která vytváří uživatel v klientu. Pravidla
a nastavení zabezpečení, která uživatelé používají u svých klientů, jsou slučována s
pravidly, která u klienta zavádí konzola.

Přidat pravidlo Přidá pravidlo s použitím průvodce, který vám dovolí nastavit akci, hostitele, síťové služby
a přihlašovací nastavení pro dané pravidlo.

Přidat prázdné pravidlo Přidá do seznamu Pravidla prázdné pravidlo. Brána firewall ignoruje nastavení v
prázdném pravidle.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů Přesune pravidlo o řádek nahoru nebo o řádek dolů. Pravidla jsou zpracovávána
v pořadí, v jakém jsou umístěna v tabulce.

V seznamu pravidel jsou uvedena výchozí pravidla brány firewall, převedená pravidla a pravidla, která jste vytvořili.
Pravidla brány firewall jsou uvedena v seznamu a vynucována v pořadí, v jakém jsou očíslována.
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Table 481: Sloupce seznamu pravidel

Název sloupce Popis

Ne Zobrazuje pořadí, v jakém brána firewall zpracovává pravidla.
Chcete-li změnit priority, můžete změnit pořadí pravidel.

Povoleno Povolí pravidlo. Pokud políčko není zaškrtnuto, brána firewall pravidlo ignoruje.
Název Zobrazuje název pravidla.

Klepnutím na jméno jej můžete změnit.
Akce Určuje, co se stane s provozem, pokud odpovídá následujícím podmínkám pravidla:

• Povolit
Povolí uskutečnění komunikace tohoto typu.

• Blokovat
Zabrání jakékoli komunikaci tohoto typu.

• Dotaz
Požádá uživatele, aby povolil či zablokoval provoz.

Pokud chcete akci změnit, poklepejte na ni.
Aplikace Určuje aplikace, které spouštějí toto pravidlo.

Pokud je zjištěna aplikace, pravidlo je uplatněno. Aplikaci lze určit následujícími způsoby:
• Definujte aplikaci podle názvu souboru, popisu, velikosti, data poslední úpravy a neopakovatelného

identifikátoru.
• Vyberte ze seznamu aplikací ty, které jsou spuštěny na klientském počítači.
Seznam aplikací

Hostitel Určuje hostitele, kteří spouštějí toto pravidlo.
Můžete určit konkrétní doménu DNS, hostitele DNS, adresu IP, rozsah adres IP, adresu MAC nebo podsíť počítačů.
Přidání nebo úprava hostitele

Služba Určuje služby, které spouštějí toto pravidlo.
Obvykle se konkrétní typy služeb vyskytují na konkrétních portech. Například webový přenos (protokol HTTP a
HTTPS) obvykle dojde na portech 80 a 443. Seznam Služby umožňuje seskupit dohromady několik portů.
Můžete vybrat službu ze seznamu nebo definovat další služby.
Pravidlo je možné použít u příchozího síťového provozu, odchozího síťového provozu nebo síťového provozu v
obou směrech.
Protokol

Protokol Určuje, zda server vytvoří položku protokolu nebo odešle e-mailovou zprávu, jestliže událost provozu odpovídá
kritériím nastaveným pro toto pravidlo.
Můžete vybrat jednu nebo více následujících možností protokolu:
• Zapsat do protokolu provozu
• Zapsat do protokolu paketu
• Odeslat e-mailovou výstrahu

Chcete-li odesílat e-mailové zprávy, nakonfigurujte výstrahu zabezpečení klienta tak, aby se při kterékoli činnosti
brány firewall zobrazila na kartě Oznámení na stránce Monitory.
Přidání nebo úprava podmínky pro oznámení

Závažnost Přiřadí události odpovídající důležitost.
Závažnost je zobrazena v protokolu zabezpečení.
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Název sloupce Popis

Adaptér Určuje adaptéry, které spouštějí toto pravidlo. Můžete vybrat jeden či více následujících adaptérů:
• Všechny adaptéry
• Libovolná VPN
• Telefonické připojení
• Ethernet
• Bezdrátový
• Další adaptéry

Umožňuje výběr ze seznamu adaptérů podle dodavatelů nebo vlastních adaptérů, které jste přidali.
Pravidla založená na adaptéru jsou k dispozici pouze pro systém Windows.

Čas Časový interval, v němž je pravidlo aktivní nebo neaktivní. Můžete nastavit plán a zahrnout nebo vyloučit časový
interval, v němž je pravidlo aktivní. Čas je nutno zadat ve formátu UTC.

Spořič
obrazovky

Určuje, který z následujících stavů spořiče obrazovky ovlivňuje pravidlo:
• Zapnuto
• Vypnuto
• Libovolná

Stav spořiče obrazovky neovlivňuje pravidlo.

Vytvořeno Určuje, zda byla zásada vytvořena jako sdílená nebo nesdílená zásada pro konkrétní umístění. U nesdílené zásady
se zobrazí název skupiny, například Prodej.
Tento sloupec je pouze informativní.

Popis Podává další informace týkající se pravidla, například jakým způsobem funguje.
Popis slouží k odlišení podobných pravidel.

Přidání nového pravidla brány firewall

Seznam aplikací
Seznam aplikací slouží k určení aplikace, která bude spouštět pravidlo. Aplikaci můžete určit tím, že zadáte konkrétní
podrobnosti, které ji určují, nebo ji vyhledáte v seznamu zjištěných aplikací. Zjištěné aplikace jsou seznam aplikací, které
používají klienti.

Přidat aplikaci
Toto dialogové okno používejte k definování aplikace, která spouští toto pravidlo brány firewall.

NOTE

Chcete-li definovat pravidlo brány firewall pomocí všech polí kromě pole Název pole, je nutné povolit sledování
síťových aplikací. Pokud je sledování síťových aplikací zakázáno, bude obsah v těchto polích při zpracování
pravidla ignorován.

Blokování síťových aplikací, které mohly být napadeny

Table 482: Možnosti aplikace

Možnost Popis

Název souboru Cesta a název souboru aplikace, kterou chcete přidat do seznamu aplikací pro toto pravidlo.
Například, pokud zadáte c:\program files\internet explorer\iexplore.exe nebo
iexplore.*. Můžete použít zástupný znak, včetně * nebo ?. Název cesty je uložen v klientu.

Popis souboru Popis aplikace, například Internet Explorer.
Velikost Přesná velikost aplikace v bajtech, například 2534879.
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Možnost Popis

Čas poslední
změny

Datum, kdy byla aplikace naposledy uložena, zobrazené v tomto formátu:
• Rok
• Měsíc
• Den

Neopakovatelný
identifikátor
souboru

Neopakovatelný identifikátor souboru je kontrolní součet, který jednoznačně určuje soubor a je jednoznačnější
než název souboru. Neopakovatelný identifikátor je 128bitový nebo 256bitový řetězec, který vytvoříte pomocí
algoritmu hash MD5 nebo algoritmu hash SHA-256. Například Cfca3291df528430fb6b2c526e9a04d0.
K vytvoření neopakovatelného identifikátoru souboru můžete použít nástroj checksum.exe, který je nainstalován
s klientem. Nástroj vytváří neopakovatelný identifikátor souboru MD5 pro aplikace, které jsou spouštěny na
konkrétním klientovi. Také můžete použít nástroje třetích stran, které k vytváření neopakovatelných identifikátorů
souborů používají algoritmus MD5 nebo SHA-256.
Funkce zjišťování aplikací v počítačích konzole počítá jak kontrolní součet MD5, tak SHA-256 pro aplikace, které
zjišťuje. K získání podrobností o neopakovatelných identifikátorech pro aplikace můžete použít možnost Hledat
aplikace na stránce Zásady. Zjišťování aplikací musí být povoleno v nastavení komunikace klienta.
Neopakovatelné identifikátory souborů jsou užitečné, když chcete přidat aplikaci, která má více než jednu
verzi. Můžete přidat jednotlivé aplikace s jednoznačným neopakovatelným identifikátorem souboru pro každou
verzi. Například můžete přidat jak prohlížeč Internet Explorer 10, tak Internet Explorer 11 s jejich příslušnými
neopakovatelnými identifikátory souborů jako jednotlivé aplikace v pravidle brány firewall.

Síťový adaptér
Toto dialogové okno slouží k určení síťového adaptéru, který spouští pravidlo brány firewall. Povolíte-li adaptér ze
seznamu, pravidlo brány firewall bude ignorovat všechny ostatní adaptéry.

V seznamu adaptérů, které jsou nainstalovány ve výchozím nastavení, můžete přidat, upravit nebo odstranit vlastní síťový
adaptér pouze pro určené pravidlo. Síťové adaptéry, které v tomto dialogovém okně přidáte, nejsou k dispozici pro ostatní
Zásady brány firewall. Chcete-li přidat síťový adaptér, který je přístupný pro všechny Zásady brány firewall, musíte jej
přidat prostřednictvím seznamu Součásti zásad.

Table 483: Možnosti síťového adaptéru

Možnost Popis

Použít pravidlo na všechny adaptéry Použije pravidlo na všechny adaptéry, nikoli pouze na adaptéry uvedené v seznamu.
Použít pravidlo na následující adaptéry Použije pravidlo pouze na povolené adaptéry.

Pomocí této možnosti můžete přidat, upravit nebo odebrat vlastní síťový adaptér pro
vybrané pravidlo. Výchozí síťový adaptér nelze upravit ani odebrat.

Seznam adaptérů Seznam adaptérů, které lze povolit. V seznamu je u každého adaptéru uveden popis a
název výrobce.

Integrace v systému Windows
Pomocí tohoto dialogového okna můžete ovládat, kdy je povolena brána Windows Firewall a zda zobrazuje zprávy
o povolení na klientských počítačích.

Zakázání brány firewall systému Windows
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Table 484: Možnosti integrace systému Windows

Možnost Popis

Zakázat
bránu firewall
systému
Windows

Slouží ke konfiguraci akce, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection provede, když zjistí bránu Windows
Firewall v klientském počítači. Brána Windows Firewall je obnovena do stavu, ve kterém byla před instalací aplikace
Symantec Endpoint Protection, a to pokud:
• Odinstalujete aplikaci Symantec Endpoint Protection.
• Zakážete bránu firewall aplikace Symantec Endpoint Protection.
Aplikace Symantec Endpoint Protection uchovává nastavení brány Windows Firewall, když produkt instalujete
znovu.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Žádná akce

Nezmění aktuální nastavení brány firewall systému Windows.
• Zakázat pouze jednou

Když aplikace Symantec Endpoint Protection poprvé zjistí, že je povolena brána Windows Firewall, zakáže ji při
spuštění. Při dalším spuštění již aplikace Symantec Endpoint Protection bránu Windows Firewall nezakáže.

• Zakázat vždy
Když aplikace Symantec Endpoint Protection zjistí, že je povolena brána Windows Firewall, zakáže ji při každém
spuštění.

• Obnovit, pokud zakázáno
Povolí bránu Windows Firewall při spuštění.

Note: V případě systému Windows 7 a novějšího aplikace Symantec Endpoint Protection převezme kontrolu nad
aplikací Windows Firewall, místo aby ji zakázala. Ovládací panel brány firewall systému Windows zobrazí zprávu
Tato nastavení jsou spravována aplikací Symantec Endpoint Protection dodavatele. Možnosti dostupné v této
zásadě však stále fungují dle očekávání.

Zpráva
o zakázání
brány firewall
systému
Windows

Slouží ke konfiguraci zprávy o stavu brány Windows Firewall, která se zobrazí v klientských počítačích při spuštění.
• Povolit

Zobrazí v klientských počítačích při spuštění zprávu označující, že brána Windows Firewall je zakázána.
• Zakázat

Potlačí při spuštění zobrazení zprávy označující, že brána Windows Firewall je zakázána.

Síťový adaptér
Můžete přidat nový síťový adaptér do výchozího seznamu síťových adaptérů. Síťový adaptér pak můžete v pravidle brány
firewall povolit, aby povolil či blokoval provoz.

NOTE

Klient nefiltruje ani nezjišťuje síťový provoz ze zařízení PDA.

Table 485: Možnosti vlastního adaptéru

Možnost Popis

Typ adaptéru Typ adaptéru. Adaptéry jsou hardwarová zařízení. Umožňují každému z počítačů v síti komunikovat
s jinými počítači.

Název adaptéru Popis adaptéru.

Note: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud přistupujete k dialogovému oknu ze seznamu
Součásti zásad.

 899



 

Možnost Popis

Identifikace adaptéru Výrobce a název značky adaptéru.
Pokud chcete zjistit název adaptéru, otevřete příkazový řádek v klientském počítači a zadejte příkaz
ipconfig/all.

Výběr hostitele
Pomocí této stránky definujte, která zařízení spouštějí pravidlo brány firewall.

Ve výchozím nastavení každý hostitel spustí pravidlo brány firewall. Ke spouštění pravidla brány firewall také můžete
přidat konkrétního hostitele nebo skupinu hostitelů. Pro přidání hostitele, který má přístup ke všem zásadám brány
firewall, vytvořte skupinu hostitelů s více hostiteli v části Součásti zásad. Tato skupina hostitelů se potom automaticky
zobrazí v seznamu Hostitelé.

Ve výchozím nastavení jsou všichni hostitelé povoleni.

Adresu nebo název hostitele můžete určit pro následující situace:

• Zařízení, které klient vyloučí z prověřování pomocí brány firewall nebo signatur IPS.
• Zařízení, které klient ověřovatele vyloučí z ověřování peer-to-peer. Ověřovatel běžně blokuje přenos ze vzdáleného

klienta, který se pokouší připojit k ověřovateli. Ověřovatel neblokuje počítače, které jsou v tomto seznamu. U ověřování
peer-to-peer můžete zadat jen adresu IP, rozsah adres IP a podsíť. Některé typy adres jsou podporovány pro
definování hostitelů v zásadách brány Firewall, ale nikoli v zásadách Prevence narušení.

Definujete hostitele buď podle vztahu zdrojového a cílového hostitele nebo vztahu vzdáleného a místního hostitele. Obě
metody nabízí stejné funkce. Můžete definovat více zdrojových hostitelů a cílových hostitelů.

Table 486: Zdrojoví/cílové hostitelé a místní/vzdálení hostitelé

Možnost Popis

Zdroj/cíl Zdrojový hostitel a cílový hostitel jsou závislí na směru provozu. Zdrojovým hostitelem může být v jednom
případě klientský počítač, zatímco v jiném případě vzdálený počítač.
Tento vztah se nejčastěji používá u síťových bran firewall.

Místní/vzdálený Místním hostitelem je vždy místní klientský počítač a vzdáleným hostitelem je vždy vzdálený počítač umístěný
kdekoliv v síti. Toto vyjádření vztahu hostitelů je nezávislé na směru síťového provozu.
Tento vztah se nejčastěji používá u bran firewall hostitele a představuje jednodušší způsob sledování provozu.

Vztah mezi zdrojovými a cílovými hostiteli ilustruje zdrojový vztah a cílový vztah s ohledem na směr provozu.

Vztah mezi místními a vzdálenými hostiteli ilustruje vztah místního hostitele a vzdáleného hostitele s ohledem na směr
provozu.

Vztahy jsou vyhodnoceny podle následujících typů výrazů:

Hostitelé, které definujete na každé straně připojení (mezi zdrojem a cílem) Výraz OR
Vybraní hostitelé Výraz AND

Příkladem může být pravidlo, které definuje jednoho místního hostitele a několik vzdálených hostitelů. Při analýze paketů
bránou firewall musí místní hostitel odpovídat příslušné adrese IP. Na opačné straně spojení ovšem adresa IP může
odpovídat jakémukoli vzdálenému hostiteli. Můžete například definovat pravidlo, které povolí komunikaci protokolem
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HTTP mezi místním hostitelem a servery Symantec.com, Yahoo.com nebo Google.com. Toto jedno pravidlo má stejnou
platnost jako tři samostatná pravidla.

Přidání nebo úprava hostitele
Adresu nebo název hostitele můžete určit u následujících počítačů:

• Počítač, který spustí pravidlo brány firewall.
• Počítač, který klient vyloučí z prověřování pomocí brány firewall nebo signatur IPS.
• Počítač, který klientský počítač ověřovatele vyloučí z ověřování peer-to-peer. Ověřovatel běžně blokuje přenos ze

vzdáleného klienta, který se pokouší připojit k ověřovateli. Ověřovatel neblokuje počítače, které jsou v tomto seznamu.
U ověřování peer-to-peer můžete zadat jen adresu IP, rozsah adres IP a podsíť.

NOTE

Některé typy adres jsou podporovány pro definování hostitelů v zásadách brány Firewall, ale nikoli v zásadách
Prevence narušení.

Table 487: Možnosti konfigurace hostitele

Typ Popis

Typ adresy Typ adresy hostitele, pro nějž se připojení povolují nebo zakazují.
Při definování hostitele vyberte jednu z následujících možností:
• Doména DNS

(Pouze brána Firewall) Jedinečná adresa, kterou používají zařízení při vzájemné komunikaci
prostřednictvím domény DNS.

• Hostitel DNS
(Pouze brána Firewall) Jedinečná adresa, kterou používají zařízení při vzájemné komunikaci
prostřednictvím hostitele DNS.

• Adresa IP
Jedinečná adresa, kterou používají zařízení při vzájemné komunikaci prostřednictvím adresy IP. Pro
zásady brány firewall můžete určit IPv4 nebo IPv6.
Adresa IP je výchozím typem adresy.

• Rozsah adres IP
Počáteční adresa IP a koncová adresa IP, která určuje blok adres IP. Pro zásady brány firewall
můžete určit IPv4 nebo IPv6.

• Místní podsíť
(Pouze brána Firewall) Umožňuje provoz do místní podsítě, i když se adresa IP místní podsítě změní.
Tato možnost se zobrazí, pouze když přidáváte nebo upravujete seznam hostitelů přímo v zásadách
brány Firewall.

• Adresa MAC
(Pouze brána Firewall) Jedinečná adresa, kterou používají zařízení při vzájemné komunikaci
prostřednictvím adresy MAC.

• Podsíť
Podsíť umožňuje rozdělení hostitelské části adresy IP do dvou nebo více podsítí. Určuje síťové
a uzlové části adresy. Pro zásady brány firewall můžete určit masku podsítě IPv4 nebo IPv6. Pro
IPv4 můžete určit položky Adresa podsítě a Maska podsítě. Formát masky podsítě pro IPv4 je
nnn.nnn.nnn.nnn, například 255.255.255.0. Pro IPv6 zadejte adresu a masku společně do textového
pole Maska podsítě IPv6.

Přidání skupin hostitelů
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Skupiny hostitelů
Pomocí tohoto dialogového okna můžete vytvořit seznam hostitelů. Můžete zadat název hostitele nebo adresu IP
počítače, který spustí pravidlo brány firewall. Do skupiny hostitelů je možné přidat více hostitelů. Skupina je poté k
dispozici pro jakékoli pravidlo ze seznamu Pravidla. Pokud přidáte hostitele ze seznamu Pravidla, je k dispozici pouze z
jediného pravidla.

Table 488: Možnosti skupin hostitelů

Možnost Popis

Název skupiny Určuje název skupiny definovaných hostitelů
Typ Definuje hostitele podle domény DNS, hostitele DNS, IP adresy, IP rozsahu, adresy MAC nebo

podsítě.
Obsah Definuje kritéria typu hostitele.

Seznam plánů
Pravidlo je po stanovenou dobu aktivní nebo neaktivní. Toto dialogové okno se používá k přidání, úpravě nebo odebrání
časových období.

Všechna časová období v seznamu jsou automaticky povolena. Chcete-li pro vybrané pravidlo zakázat časové období,
musíte odstranit položku v tabulce.

Table 489: Možnosti seznamu plánů

Možnost Popis

Libovolný čas kromě Určuje dobu, kdy pravidlo není aktivní. Čas je nutno zadat ve formátu UTC.
Chcete-li pravidlo použít v určeném časovém období, zrušte zaškrtnutí políčka Libovolný čas
kromě.

Čas Uvádí počáteční a koncový čas a frekvenci plánu. Čas je nutno zadat ve formátu UTC.

Přidat plán
Toto dialogové okno slouží k nastavení nebo úpravám plánu, během kterého je či není aktivní pravidlo brány firewall.
Například můžete chtít, aby pravidlo bylo neaktivní v době, kdy instalujete nové aplikace.
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Table 490: Možnosti plánování

Možnost Popis

Časové období Určuje dobu, kdy je nebo není pravidlo brány firewall aktivní.
Časové období je dáno hodinou, minutou a sekundami, kdy období začíná a kdy končí.
Můžete například chtít, aby brána firewall zjišťovala, zda klienti mají spuštěny určité aplikace během
pracovní doby. Nastavíte počáteční čas na 8 h a koncový čas na 17 h 30 min. Čas je nutno zadat ve
formátu UTC.

Měsíce a dny Určuje frekvenci plánu pomocí následujících možností:
• Měsíc

Jeden měsíc nebo všech 12 měsíců v roce.
• Každý den

Všech sedm dnů v týdnu.
• Víkendy

Pouze soboty a neděle.
• Pracovní dny

Pondělí až pátek.
• Zadat dny.

Jeden nebo více dnů v týdnu.

Note: Pokud chcete nastavit víkend na jiné dny, než sobota a neděle, klepněte na položku Zadat
dny.

Seznam služeb
Síťová služba je skupina protokolů a čísel portů, které jsou seskupeny pod jedním názvem. Například přenosy, které
prochází přes server HTTP využívají místní porty protokolu TCP 80 a 443. Seznam síťových služeb obsahuje nejčastěji
používané síťové služby, například server DHCP a různé sítě VPN.

Síťovou službu můžete přidat pouze pro vybrané pravidlo. Pokud vytvoříte jiné pravidlo, služba se v Seznamu služeb pro
dané pravidlo nezobrazí. Aby byla služba k dispozici pro všechna pravidla brány firewall, přidejte ji do seznamu Síťová
služba v části Součásti zásad.

Síťové služby, které přidáte v seznamu pravidel brány firewall, jsou přidány na začátek Seznamu služeb pro dané
pravidlo. Síťové služby, které přidáte v části Součásti zásad, jsou přidány na konec seznamu Síťové služby.

Table 491: Možnosti síťové služby

Možnost Popis

Povolit Aktivuje službu. Není-li zaškrtnuto, pravidlo službu ignoruje.
Název služby Uvádí název služby.

Přidat můžete pouze jeden protokol ke každé službě.
Obsah Uvádí typy protokolů pro jednotlivé služby a port a směr provozu, které protokol definují.

Protokol
Můžete vybrat síťové služby, které mají spustit pravidlo brány firewall. Službu lze definovat na základě protokolu, portu a
směru provozu.
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Můžete definovat následující protokoly:

TCP Port nebo rozsah portů.
UDP Port nebo rozsah portů.
Protokol ICMP Typ a kód.
IP Číslo protokolu (typ IP).

Příklady: Typ 1 = ICMP, Typ 6 = TCP, Typ 17 = UDP
Toto je výchozí nastavení při přidávání protokolů.

Ethernet Typ rámce sítě Ethernet.
Příklady: Typ 0x0800 = IPv4, Typ = 0x8BDD = IPv6, Typ 0x8137 = IPX

Nastavení protokolů TCP a UDP

Možnosti protokolů ICMP, IP a protokolu sítě Ethernet

Definujete-li aktivační události služby na základě protokolu TCP nebo UDP, určujete porty na obou stranách popisovaného
síťového připojení. Porty jsou obvykle označovány buď jako zdroj, nebo jako cíl síťového připojení.

Vztah síťových služeb můžete definovat jedním z následujících způsobů:

Zdroj/cíl Zdrojový port a cílový port jsou závislé na směru provozu. V jednom případě může mít zdrojový port
místní klientský počítač, zatímco v druhém případě může mít zdrojový port vzdálený počítač.

Místní/vzdálený Místní počítač hostitele vždy vlastní místní port a vzdálený počítač vždy vlastní vzdálený port. Toto
vyjádření vztahu portů je nezávislé na směru síťového provozu.

Směr provozu určíte při definování protokolu.

Lze definovat více protokolů. Pravidlo může například obsahovat protokoly ICMP, IP a TCP. Pravidlo popisuje více typů
připojení, ke kterým může dojít mezi určenými klientskými počítači nebo které jsou používány aplikací. Přidáte-li více portů
nebo typů protokolů TCP/UDP, oddělte hodnoty čárkou.
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Table 492: Nastavení protokolů TCP a UDP

Možnost Popis

Zdroj/cíl Určuje číslo portu v následujících polích:
• Zdrojový port

Port, ze kterého paket přichází. Při příchozím provozu se jedná o vzdálený port. Při odchozím
provozu se jedná o místní port.

• Cílový port
Port, do kterého je paket odesílán. Při příchozím provozu je cílem místní port. Při odchozím
provozu je cílem vzdálený port.

Kliknutím na tlačítko >> zobrazíte čísla dostupných portů.
Když se například klientský počítač připojí ke vzdálené ploše, přenosy jsou odchozí, zdrojový
port je náhodný a cílový port je TCP 3389. Pokud se jiný počítač připojí ke klientovi jako vzdálená
plocha, pak jsou přenosy příchozí, ale zdrojové porty a cílové porty zůstávají stejné. Zdrojový port
je stále náhodný a cílem je port 3389 protokolu TCP.

Místní/vzdálený Určuje číslo portu v následujících polích:
• Místní port

Klientský počítač
• Vzdálený port

Počítač, který komunikuje s klientským počítačem
Kliknutím na tlačítko >> zobrazíte čísla dostupných portů.
Když se například klientský počítač připojí ke vzdálené ploše, použije se vzdálený port TCP 3389.
Místní port je stejný pro příchozí i odchozí síťový provoz.
Nevyberete-li číslo portu, pravidlo bude aktivováno všemi porty. Zadáte-li číslo místního portu,
ale nezadáte číslo vzdáleného portu, bude pravidlo aktivováno zadaným místním portem a všemi
vzdálenými porty.

Směr Nastavuje následující způsoby určení směru provozu:
• Oba

Provoz je veden mezi klientem a sítí oběma směry.
Toto je výchozí nastavení.

• Příchozí
Provoz směřuje ze sítě ke klientovi.

• Odchozí
Provoz směřuje od klienta do sítě.

Stavový UDP Uchovává kontrolu stavu relací protokolu UDP.
Protokol TCP automaticky zahrnuje prověřování stavu.
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Table 493: Možnosti protokolů ICMP, IP a protokolu sítě Ethernet

Typ protokolu Popis

ICMP nebo ICMPv6 Ovládá zprávy, které hlásí chyby v komunikaci provozu, např. Odpověď echa.
Protokol ICMP obsahuje následující pole:
• Typ ICMP

Uvádí číselné určovatele ISO protokolu.
Kliknutím na tlačítko >> zobrazíte seznam dostupných typů a kódů

• Kód ICMP
Pole kódu pro typ ICMP.

• Směr paketu
Výchozí nastavení je Obojí.

IP Určuje následující pole pro protokol IP:
• Typ protokolu

Čísla protokolu IP použitá v poli protokolu pro pakety IPv4 a poli hlavičky pro pakety IPv6.
Tlačítko >> vpravo od textového pole zobrazuje seznam dostupných typů a číselných určovatelů ISO.

• Směr protokolu
Směr toku dat mezi sítí a klientem. Tok dat ze sítě ke klientovi je příchozí komunikace a tok dat od
klienta do sítě je komunikace odchozí.
Výchozí nastavení je Obojí.

• Použít pouze na fragmentované pakety
Pakety IP lze rozdělit do menších paketů pro síťové segmenty, které mohou zpracovat pouze menší
pakety. Chcete-li, aby brána firewall neúplné pakety neblokovala, můžete povolit tuto možnost, která
povoluje neúplné pakety prostřednictvím protokolu ICMP.

Ethernet Určuje následující pole pro protokol sítě Ethernet:
• Typ protokolu

Ethertype.
• Směr protokolu

Směr připojení mezi sítí a klientem.
Výchozí nastavení je Obojí.

Protokoly sítě Ethernet představují skupinu sítí LAN pokrytou standardem IEEE 802.3.

Síťová služba
Síťová služba je skupina protokolů a čísel portů, které jsou seskupeny pod jedním názvem. Seznam síťových služeb
obsahuje nejčastěji používané síťové služby, například server DHCP a různé sítě VPN. Podle potřeby můžete rovněž
přidat vlastní síťové služby. V takovém případě si vybíráte předefinovanou službu nebo vlastní službu pro pravidlo brány
firewall.

Síťové služby, které definujete, jsou přidány na konec seznamu.

Table 494: Možnosti síťové služby

Možnost Popis

Název služby Název služby.
Přidáte-li službu, která úzce souvisí s jinou službou, musíte zadat popis, který rozdíl vysvětluje.

Typ protokolu Typ protokolu pro každou ze služeb.
Pro jednotlivé služby lze uvést více protokolů.
Pokud vyberete protokol, můžete jej upravit nebo odstranit.

Obsah Číslo portu a směr provozu, které protokol definují.
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Integrovaná pravidla
Od verze 14.2 jsou pro reference na adresu IP podporovány protokoly IPv4 a IPv6. Ve starších verzích je podporován
pouze protokol IPv4.

Table 495: Povolené komunikační protokoly a jiná nastavení

Možnost Popis

Povolit Smart DHCP* Povoluje pouze odchozí žádosti DHCP a příchozí odpovědi DHCP. Smart DHCP také povoluje
obnovení DHCP.
Jestliže nastavení zakážete, abyste mohli použít protokol DHCP, musíte vytvořit pravidlo brány
firewall, které povoluje provoz UDP na vzdálených portech 67 (bootps) a 68 (bootpc).
Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol, který přiřazuje počítači v síti
dynamickou adresu IP. Dynamické adresy umožňují počítačům mít různou adresu IP při každém
připojení k podnikové síti. Protokol DHCP podporuje statické i dynamické adresy IP. Dynamické
adresy IP zjednodušují správu sítě, protože jsou zaznamenávány softwarem. V opačném případě
musí správce ručně přiřadit jedinečnou adresu IP při každém přidání počítače do podnikové sítě.
Přesune-li se klient z jedné podsítě do druhé, protokol DHCP může provést odpovídající úpravy
konfigurace adresy IP klienta.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Povolit Smart DNS* Povoluje odchozí žádosti DNS a odpovídající příchozí odpovědi pouze z přiřazených serverů DNS.
Pokud počítač odešle žádost DNS a odpověď přijde do pěti sekund, komunikace bude povolena.
Všechny ostatní pakety DNS jsou vyřazeny.
Pokud nastavení zakážete, ale chcete protokol DNS využívat, musíte vytvořit pravidlo brány firewall
povolující síťový provoz UDP na vzdáleném portu 53 (doména).
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Povolit filtrování Smart
WINS

Povoluje odchozí žádosti WINS a odpovídající příchozí odpovědi pouze z přiřazených serverů WINS.
Pokud počítač odešle žádost WINS a odpověď přijde do pěti sekund, komunikace bude povolena.
Všechny ostatní pakety WINS jsou vyřazeny.
Pokud nastavení zakážete, ale chcete protokol WINS využívat, musíte vytvořit pravidlo brány firewall
povolující pakety UDP na vzdáleném portu 137.
Server WINS poskytuje distribuovanou databázi, která registruje a dotazuje se na dynamická
mapování názvů NetBIOS počítačů a skupin, které síť používá. Server WINS mapuje názvy NetBIOS
k adresám IP. Server WINS je používán k překladu názvů NetBIOS ve směrovaných sítích, které
používají protokol NetBIOS přes protokol TCP/IP. Názvy NetBIOS jsou požadavkem k vytváření
síťových služeb ve starších verzích operačních systémů společnosti Microsoft. Pojmenovávací
protokol NetBIOS je kompatibilní i se síťovými protokoly jinými než TCP/IP, jako jsou NetBEUI nebo
IPX/SPX. Server WINS však byl vytvořen za účelem podpory protokolu NetBIOS přes protokol TCP/
IP (NetBT). Server WINS zjednodušuje správu názvového prostoru NetBIOS v sítích založených na
protokolu TCP/IP.
Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Povolit provoz token ring Povoluje klientským počítačům připojujícím se k síti prostřednictvím adaptéru token ring, a to bez
ohledu na pravidla brány firewall klienta.
Zakážete-li toto nastavení, jakýkoli příchozí provoz z počítačů připojujících se prostřednictvím
adaptéru token ring nebude mít přístup k podnikové síti. Brána firewall nefiltruje síťový provoz
prostřednictvím adaptéru token ring. Buď povoluje veškerý provoz prostřednictvím adaptéru token
ring, nebo jej zakazuje.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.
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Možnost Popis

Povolit ochranu NetBIOS Zablokuje provoz protokolu NetBIOS z externí brány.
Můžete používat sdílení souborů a tiskáren okolních počítačů v síti LAN a chránit počítač před
zneužitím protokolu NetBIOS z jakékoli externí sítě. Tato možnost blokuje pakety protokolu NetBIOS
(UDP 88, UDP 137, UDP 138, TCP 135, TCP 139, TCP 445 a TCP 1026) pocházející z adres IPv4
a IPv6, které nejsou součástí definovaných vnitřních rozsahů ICANN.

Note: Připojení protokolu NetBIOS může způsobit problém s aplikací Microsoft Outlook, pokud se
klient připojí k serveru Microsoft Exchange, který se nachází v jiné podsíti. Možná budete chtít přidat
adresu IP serveru do seznamu počítačů, které prevence narušení vylučuje. Aplikace Symantec
Endpoint Protection zpracovává seznam počítačů předtím, než zpracovává vestavěná pravidla.

Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.
Povolit obrácené
vyhledávání domény DNS

Povoluje, aby brána firewall prováděla obrácené vyhledávání domény DNS pro adresy IP a srovnávala
název domény s názvem domény uvedeným v pravidle brány firewall. Platí pouze pro pravidla, která
používají názvy domén ve svých definicích hostitele.

Note: Pokud používáte jakákoli pravidla brány firewall DNS, musí být tato možnost povolena. Pokud je
tato možnost zakázána, brána firewall nemůže použít pravidlo DNS k provozu, které používá adresu
IP domény. Obvykle je bezpečnější určit adresy IP místo názvů domén v pravidlech brány firewall.

Pokud je tato možnost povolena, výkon klientského počítače může být ovlivněn, pokud je odezva ze
serverů DNS pomalá.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

*Na klientech se systémem Mac jsou podporovány pouze tyto možnosti.

Nastavení ochrany a režimu Stealth
Nastavení režimu skrytí nejsou k dispozici pro bránu firewall systému Mac.

Table 496: Nastavení ochrany a režimu Stealth

Možnost Popis

Aktivovat zjištění prověřování
portů

Sleduje všechny příchozí pakety blokované pravidly zabezpečení. Pokud během krátkého období
zablokovalo pravidlo více různých paketů na různých portech, aplikace Symantec Endpoint
Protection vygeneruje položku v protokolu zabezpečení.
V rámci zjišťování prohledávání portů žádné pakety blokovány nejsou. Dojde-li k prohledávání
portů, je třeba vytvořit zásady zabezpečení pro blokování provozu.

Aktivovat zjištění útoku denial
of service,

Zjištění útoku denial of service je typem zjištění narušení. Je-li povoleno, klient blokuje provoz,
pokud zjistí ze známých signatur vzor, bez ohledu na číslo portu nebo typ internetového protokolu.
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Možnost Popis

Povolit opatření proti falšování
adresy MAC

Povoluje příchozí a odchozí provoz, pouze pokud byl požadavek na následující protokoly
uskutečněn pro specifického hostitele:
• Protokol ARP (Address Resolution Protocol)
• Protokol NDP (Neighbor Discovery Protocol)
Blokuje veškerý ostatní neočekávaný provoz tohoto typu a zaznamená jej do protokolu
zabezpečení.
Adresy MAC (Media Access Control) jsou hardwarové adresy, které identifikují počítače, servery
a směrovače. Někteří hackeři používají falšování adresy MAC k napadení komunikační relace
mezi dvěma počítači. Pokud počítač A chce komunikovat s počítačem B, může počítač A zaslat
počítači B paket.
Opatření proti falšování adresy MAC chrání počítač před resetováním tabulky adres MAC
neoprávněnou osobou. Odešle-li například počítač zprávu ARP REQUEST, klient povolí
odpovídající zprávu ARP RESPOND v intervalu 10 sekund. Klient odmítne všechny nevyžádané
zprávy ARP RESPOND.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

Automaticky blokovat adresu IP
útočníka

Automaticky blokuje adresu IP známého narušitele po nastavitelnou dobu v sekundách.

Povolit procházení webu v
režimu Stealth

Zjišťuje provoz prostřednictvím protokolu HTTP z webového prohlížeče na jakémkoli portu.
Odstraňuje název prohlížeče, číslo verze, operační systém a referenční webovou stránku. Brání
webovým stránkách v zjišťování, jaký operační systém a prohlížeč počítač používá. Nezjišťuje
provoz prostřednictvím protokolu HTTPS (připojení SSL).

Warning! Procházení webu v režimu Stealth může způsobit nesprávnou činnost některých
webových stránek. Některé webové servery vytvářejí webovou stránku, která je založena na
informacích o webovém prohlížeči. Protože tato možnost odebírá informace o prohlížeči, některé
webové stránky se nemusí zobrazovat správně. Procházení webu v režimu Stealth odebere
signaturu prohlížeče s názvem HTTP_USER_AGENT z hlavičky požadavku HTTP a nahradí ji
obecnou signaturou.

Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.
Povolit změnu posloupnosti
portů TCP

Brání narušiteli v podvržení nebo falšování adresy IP jednotlivce.
Falšování adres IP je způsob, který hackeři používají k napadení komunikační relace mezi dvěma
počítači, jako jsou počítače A a B. Hacker může odeslat datový paket, který způsobí, že počítač A
přestane komunikovat. Potom může hacker předstírat, že je počítač A a komunikovat s počítačem
B a zaútočit na něj. Aby byl počítač ochráněn, změna posloupnosti portů TCP náhodně uspořádá
pořadová čísla TCP.

Note: Maskování neopakovatelného identifikátoru operačního systému pracuje nejlépe, je-li
povolena změna posloupnosti portů TCP.

Warning! Změna posloupnosti portů TCP mění pořadová čísla TCP, když je spuštěna klientská
služba. Pořadové číslo je jiné, když je služba spuštěna a když není spuštěna. Síťová připojení
jsou tudíž ukončena, když službu brány firewall ukončíte či spustíte. Pakety TCP/IP používají
ke komunikaci s dalšími počítači posloupnost čísel relací. Když není klient spuštěn, používá
klientský počítač číselné schéma systému Windows. Když je klient spuštěn a změna posloupnosti
portů TCP je povolena, použije klient jiné číselné schéma. Jestliže je klientská služba náhle
ukončena, číselné schéma se vrátí zpět na číselné schéma systému Windows a systém Windows
následně pakety provozu zahodí. Změna posloupnosti TCP může mít také potíže s kompatibilitou
s některými kartami NIC, které způsobují, že klient blokuje veškerý příchozí i odchozí provoz.

Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.
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Možnost Popis

Povolit maskování
neopakovatelného identifikátoru
operačního systému

Brání aplikaci v zjišťování operačního systému klientského počítače. Klient změní hodnotu TTL
a identifikační hodnotu paketů TCP/IP, aby bylo aplikaci zabráněno v identifikaci operačního
systému.

Note: Maskování neopakovatelného identifikátoru operačního systému pracuje nejlépe, je-li
povolena změna posloupnosti portů TCP.

Warning! Změna posloupnosti TCP může mít potíže s kompatibilitou s některými kartami NIC,
které způsobují, že klient blokuje veškerý příchozí i odchozí provoz.

Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

Nastavení ověřování Peer-to-Peer
Ověřování Peer-to-peer blokuje připojení vzdáleného počítače ke klientskému počítači, dokud klientský počítač neověří
tento vzdálený počítač.

Table 497: Nastavení ověřování Peer-to-Peer

Možnost Popis

Povolit ověřování peer-to-peer Povolení ověřování peer-to-peer.
Ve výchozím nastavení možnost není označena.

Maximální počet paketů na relaci
ověřování

Počet pokusů klientského počítače o odeslání výzvy vzdálenému počítači a čekání na
odpověď. Klientský počítač odešle výzvu v případě, že neobdrží odpověď od vzdáleného
počítače. Ověření vzdáleného počítače klientským počítačem po překročení zadaného
počtu pokusů selže.
Výchozí hodnota je tři pokusy.

Doba mezi pokusy o ověření
(v sekundách)

Časový interval mezi dvěma následnými pokusy o ověření.
Výchozí hodnota jsou tři sekundy.

Časový interval, po jehož uplynutí
lze znovu ověřit vzdálený počítač
(v sekundách)

Počet sekund, po jejichž uplynutí se může vzdálený počítač znovu ověřit u klientského
počítače.
Výchozí hodnota je 30 sekund.

Čas, kdy je odmítnutý vzdálený počítač
blokovaný (v sekundách)

Počet sekund, v jejichž průběhu je blokováno ověřování odmítnutého vzdáleného
počítače u klientského počítače.
Výchozí hodnota je 30 sekund.

Časový interval nečinnosti mezi
ověřeným počítačem a klientem,
po jehož uplynutí relace skončí
(v sekundách)

Časový limit nečinnosti komunikace mezi dvěma počítači v sekundách, po jehož uplynutí
dojde k ukončení relace.
Výchozí hodnota je 40 sekund.

Vyloučit hostitele z ověřování Hostitelé, které chcete vyloučit z ověřování a pro které chcete povolit provoz.

Sledování síťových aplikací pro <název skupiny>
Podle potřeby můžete nastavit, zda klientský počítač sleduje aplikace, které se pokoušejí o přístup k síti.
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Table 498: Možnosti sledování síťových aplikací

Možnost Popis

Aktivovat sledování síťových aplikací Povoluje klientovi sledovat změny v aplikacích, které jsou spuštěny v klientském
počítači.

Když je zjištěna změna aplikace Určuje akci, kterou má brána firewall provést s aplikací, u níž klient zjistil změnu. K
dispozici jsou následující akce:
• Dotaz
• Blokovat provoz
• Povolit a protokolovat

Dodatečný text pro zobrazení Umožňuje přidat text ke standardní zprávě, která se zobrazí v klientském počítači, když
klient zjistí, že došlo ke změně aplikace.

Note: Objem textu, který se má zobrazit v oznámení v klientském počítači, je omezený
operačním systémem. Aby nedošlo ke zkrácení textu upozornění, je nutné omezit
přidaný text na 120 znaků či méně.

Seznam nemonitorovaných aplikací Zobrazuje seznam aplikací, které klient nesleduje.
Povoleno Povoluje klientovi ignorovat aplikace v klientském počítači, u nichž dojde ke změně.

Zrušte výběr tohoto políčka, chcete-li aplikaci uvedenou v tomto seznamu sledovat.

Note: Toto políčko se zobrazí jen tehdy, pokud jsou na seznamu nějaké aplikace.

Přidat Umožňuje definovat aplikaci, kterou chcete sledovat.
Přidat z Umožňuje definovat aplikaci, kterou chcete sledovat, filtrováním aplikací v seznamu

získaných aplikací.

Zásady systému prevence narušení
Vyloučení hostitelé
Můžete chtít, aby signatury IPS ignorovaly provoz odcházející a přicházející od určitých klientských počítačů. Některé
počítače v síti mohou být například nastaveny pro testování.

Vyloučení hostitelé nevyžadují ověřování peer-to-peer. Když klient ověřovatele přijme nový provoz přicházející od
vzdáleného klienta, ověří nejprve, zda je vzdálený klient v seznamu vyloučených hostitelů. Pokud je vzdálený klient na
seznamu, ověřovatel povolí provoz a nezahájí ověřování peer-to-peer.

NOTE

Vyloučení hostitelé jsou podporováni pouze pro prevenci narušení sítě.
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Table 499: Vyloučení hostitelé

Možnost Popis

Povoleno Když je zaškrtnuta možnost Povoleno, dojde k následujícímu:
• Funkce Prevence narušení bude ignorovat příchozí a odchozí provoz do daného počítače.
• Ověřování peer-to-peer se na daném počítači nespustí.
Když není zaškrtnuta možnost Povoleno, dojde k následujícímu:
• Funkce Prevence narušení bude kontrolovat příchozí a odchozí provoz do daného počítače.
• Na daném počítači se spustí ověřování peer-to-peer.
Když přidáte hostitele ze seznamu Součásti zásad, můžete ho povolit nebo zakázat. Když přidáte
hostitele klepnutím na tlačítko Přidat, bude automaticky povolen. Chcete-li hostitele zakázat,
odeberte ho ze seznamu.

Název skupiny Uvádí název skupiny hostitelů. Toto pole se zobrazuje pouze tehdy, když jste přidali skupinu
hostitelů v seznamu Součásti zásad.
Skupiny hostitelů nelze upravovat, lze je jen povolit nebo zakázat.

Obsah Definuje typ hostitele a obsah.

Výjimky
Tuto tabulku použijte k zobrazení a konfiguraci výjimek podpisu IPS pro počítače Windows nebo počítače Mac. Můžete
vytvořit výjimky pro podpisy, které jsou staženy do klienta jako součást obsahu LiveUpdate. Podpisy se nezobrazí
v zásadě dokud server nestáhne obsah z LiveUpdate. Pro počítače Mac můžete rovněž vytvořit výjimky pro několik
vestavěných podpisů, které jsou k dispozici jakmile nainstalujete sever pro správu.

U síťových podpisů můžete měnit výchozí akci a akci protokolů. Můžete chtít změnit výchozí akci a akci protokolu ještě
než stáhnete síťové podpisy do klienta. 

NOTE

Výchozí chování nelze u signatur prohlížeče změnit. Signatury prohlížeče jsou podporovány pouze u Windows.

Chcete-li výjimku odstranit, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odstranit. Pokud upravíte chování tak, že je stejné jako
originální síťový podpis, podpis zůstane v seznamu výjimek.

Table 500: Možnosti výjimek

Možnost Popis

ID ID, které software Symantec jednotlivým signaturám přidělí.
Název signatury Název signatury.
Závažnost Úroveň nebezpečí, které balíček provozu způsobí, jestliže jej signatura zjistí.
Kategorie Typ signatury.
Akce Akce, kterou klient provede s paketem provozu, který signatuře IPS odpovídá.
Protokol Akce protokolování, kterou klient provede s paketem provozu, který signatuře IPS odpovídá.

Nastavení prevence narušení
Tato stránka slouží k povolení a zakázání nastavení prevence narušení pro klienta.
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NOTE

Vedle některých voleb se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ikonu odemknete nebo zamknete volbu na
klientském počítači. Pokud nějakou možnost uzamknete, zabráníte uživatelským změnám možnosti.

Table 501: Možnosti prevence narušení

Možnost Popis

Povolit prevenci narušení
ze sítě

Použije síťové signatury IPS, výjimky pro signatury IPS a vlastní signatury IPS pro příchozí a odchozí
provoz v klientovi.
Útoky v síti jsou zaznamenávány v Protokolu zabezpečení. Můžete nakonfigurovat, aby se
zobrazovala oznámení, pokud klientský počítač zjistí útok.
Obvykle je vhodné toto nastavení vždy použít. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Povolit vyloučené hostitele Povolí seznam počítačů, pro něž klient ignoruje veškerý příchozí a odchozí provoz.
Klient nepoužije pravidla brány firewall ani možnost srovnávat signatury IPS v počítačích v seznamu.
Klient také tyto počítače nekontroluje z hlediska prověřování portů, ochrany proti falšovaní adresy
MAC ani útoků DoS.

Povolení hodnocení adres
URL

Identifikuje hrozby z domén a adres URL, které mohou hostovat škodlivý obsah, například malware,
podvody, phishing, spam atd. Reputace adresy URL blokuje přístup k webovým adresám, které byly
identifikovány jako známé zdroje škodlivého obsahu. Informace z navštívených adres URL se odesílají
do společnosti Broadcom, aby získaly hodnocení.
Hodnocení adres URL vyžaduje definice SymPlatform a definice IPS stažené ze služby Symantec
LiveUpdate.
K dispozici ve verzi 14.3 RU1.

Povolit prevenci narušení
prohlížeče pro systém
Windows

Umožňuje použít signatury IPS webového prohlížeče na příchozí a odchozí provoz v prohlížeči na
klientovi.

Note: Tato možnost je podporována pouze v klientech Symantec Endpoint Protection se systémem
Windows.

Pokud je tato možnost povolena, klient bude porovnávat signatury prohlížeče v případě veškerého
příchozího i odchozího provozu prohlížeče. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer a
Firefox. Jiné webové prohlížeče nejsou podporovány. Další informace o konkrétních verzích prohlížečů
viz:
Supported browsers for Browser Intrusion Prevention in Endpoint Protection (Podporované prohlížeče
pro prevenci narušení prohlížeče v aplikaci Endpoint Protection)
Útoky v prohlížeči jsou zaznamenávány v Protokolu zabezpečení.
V případě určitých útoků na prohlížeč může být po klientovi vyžadováno ukončení prohlížeče. V
klientském počítači se zobrazí oznámení.
Obvykle je vhodné toto nastavení vždy použít. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Protokolovat zjištění, ale
neblokovat

Tuto možnost použijte, pokud si chcete před zahájením blokování zjištění detekovaných funkcí
Prevence narušení prohlížeče tato zjištění prohlédnout.
Obvykle je žádoucí, abyste režim, kdy je prováděno pouze protokolování, po krátké době vypnuli
a zajistili tak co nejlepší ochranu klientských počítačů.

Odchozí prověřování Prověřování sítě s více podprocesy. Platí pro funkci Prevence narušení ze sítě.
Podporováno pro systém Windows 8.1 a novější. Doporučeno především pro servery kvůli prostředí
s vysokou průchodností.

Note: Tento režim změní model zpracování síťového provozu a může v něm docházet k problémům
s kompatibilitou s dalšími ovladači platformy WFP (Windows Filtering Platform). Pokud tedy tuto
možnost povolíte, společnost Symantec doporučuje otestovat odchozí prověřování před jeho
zavedením do pracovního prostředí. Charakteristiky výkonu se liší v závislosti na pracovní zátěži.

Použít podmnožinu signatur
pro servery

Použije podmnožinu podpisů prevence narušení pro nejčastější aktivity zaznamenané v serverových
operačních systémech. Platí pro funkce Prevence narušení ze sítě a Prevence narušení prohlížeče.
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Přidání výjimek prevence narušení
Toto dialogové okno použijte ke změně výchozího chování prevence narušení signatur na klientovi. Na počítačích
Windows seznam signatur odpovídá seznamu signatur, které LiveUpdate stáhne do vašeho počítače. Na počítačích
Mac jsou některé signatury zabudovány do klientského softwaru. Obsah LiveUpdate musí být k dispozici na serveru
pro správu, kde zobrazí seznam signatur v zásadě. Jinak, v případě počítačů Windows, je seznam prázdný a v případě
počítačů Mac seznam obsahuje pouze vestavěné signatury.

Můžete změnit výchozí akce, které klient provede, pokud zvolená signatura zjistí balík provozu, který signatuře odpovídá.
Klient balíček provozu povolí nebo zablokuje a zaprotokoluje či nezaprotokoluje informace o balíčku provozu.

V případě počítačů Windows jsou signatury podpisu rovněž začleněny, takže můžete monitorovat určité typy provozu,
např. záznamy Yahoo IM. Ve výchozím nastavení jsou tyto signatury nastavené na Neprotokolovat. Pro protokolování
tohoto provozu můžete vytvořit výjimku a potom protokoly zkontrolovat a rozhodnout se, jak s provozem naložíte.
Například můžete chtít vytvořit pravidlo firewall pro tento typ provozu.

Signatury lze filtrovat na základě kategorie nebo úrovně závažnosti.

NOTE

Pokud najednou vyberete několik různých signatur, nmůžete specifikovat víc než jednu akci. Například klient
buď všechny vybrané události zablokuje, nebo všechny vybrané události povolí.

Table 502: Obsah signatur prevence narušení

Možnost Popis

Zobrazit kategorii Týká se pouze výjimek Windows.
Typy signatur, které lze filtrovat.
Jako výchozí je vybrána možnost Vše.

Zobrazit závažnost Úroveň závažnosti, která je spojená s každou signaturou.
Jako výchozí je vybrána možnost Vše.

ID ID, které software Symantec jednotlivým signaturám přidělí.
Název signatury Název signatury.

Signatury auditu obsahují v názvu slovo Audit. Signatury auditu jsou podporovány pouze u Windows.
Závažnost Úroveň nebezpečí, které balíček provozu způsobí, jestliže jej signatura zjistí.
Kategorie Typ signatury. V případě klientů Mac Kategorie rovněž zahrnuje Vestavěné.
Akce Povolí nebo zablokuje balík provozu.
Protokol Zaprotokoluje nebo nezaprotokoluje informace o balíčku.
Vybrat vše Vybere všechny signatury ze seznamu.
Zrušit volbu všech Vybere všechny signatury ze seznamu.

Vyberte jednu nebo více signatur ze seznamu a poté klepnutím na tlačítko Další vyberte akci a specifikujte možnost
protokolu.

Akce signatury
Můžete nastavit odpověď klienta, jestliže signatura sítě Symantec IPS odpovídá a zjistí událost. Pokud je například
výchozí akce blokování, můžete nastavit povolení. Pokud je výchozí akce povolení události, můžete ji blokovat.
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NOTE

Nemůžete povolit nebo blokovat odpověď na signatury prohlížeče. Pokud přidáte pro signaturu prohlížeče
výjimku, aplikace Symantec Endpoint Protection Manager automaticky nastaví signaturu pro akci a nastavení
protokolování Povolit a Neprotokolovat.

Table 503: Akce signatury

Možnost Popis

Akce Určuje jednu z následujících akcí, které klient provede u události provozu:
• Blokovat

Zabrání provozu v přístupu ke klientovi.
Toto je výchozí akce.

• Povolit
Ignoruje provoz.

Protokol Zaprotokoluje či nezaprotokoluje událost provozu do protokolů Protokol zabezpečení a Protokol
provozu.
Výchozí nastavení je Protokolovat provoz.

Vlastní signatury prevence narušení: Signatury
Tato karta slouží k přidávání skupin signatur a signatur do vlastní knihovny signatur IPS. Před přidáváním signatur je
nutné vytvořit skupinu signatur.

Table 504: Možnosti signatur knihovny IPS

Možnost Popis

Název Název vlastní knihovny prevence narušení.
Popis Popis vlastní knihovny prevence narušení.
Skupiny signatur Dostupné skupiny signatur.

Můžete přidávat či odstraňovat skupiny signatur uvedené v seznamu. Výchozí vlastní knihovna
prevence narušení obsahuje výchozí skupinu signatur.

Název skupiny Název skupiny signatur. Textové pole lze použít k úpravě názvu skupiny.
Popis Volitelný popis skupiny signatur. Textové pole lze použít k úpravě popisu.
Povolit tuto skupinu Způsob aktivace signatury. Chcete-li aktivovat všechny signatury ve skupině, musíte skupinu

signatur povolit. Skupiny signatur jsou ve výchozím stavu povoleny.
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Možnost Popis

Signatury pro tuto skupinu Signatury a obsah signatur pro každou ze skupin signatur. Můžete přidávat, upravovat a
odstraňovat signatury v seznamu a konfigurovat následující možnosti:
• Povoleno

Aktivuje signaturu.
• Název

Název signatury.
• Obsah

Syntax signatury.
• Aplikace

Aplikace, která spustí vlastní signaturu IPS.
• Akce

Akce, kterou klient provede s paketem provozu, pokud jeho signatura odpovídá signatuře
IPS.

• Sledovat
Zaznamená událost do protokolu paketů.

• Přesunout nahoru a Přesunout dolů
Přesune vybranou signaturu o jeden řádek nahoru nebo dolů. Přesunutím signatury změníte
pořadí zpracování signatur. Modul IPS pro vlastní signatury kontroluje každou signaturu v
pořadí, ve kterém je uvedena v tabulce signatur. Pro jeden paket je spuštěna vždy jen jedna
signatura. Pokud signatura odpovídá paketu příchozího nebo odchozího provozu, modul IPS
přestane kontrolovat další signatury. Vlastní signatury je nutno spustit ve správném pořadí.
Proto může být nutné pořadí signatur změnit. Pokud se shoduje více signatur, přesuňte
signatury s vyšší prioritou nahoru.

Skupina signatur prevence narušení
Toto dialogové okno slouží k přidání názvu a volitelného popisu skupiny signatur.

Přidat aplikaci nebo Upravit aplikaci
Toto dialogové okno slouží k určení aplikace, která spouští vlastní signaturu IPS.

Zadáním názvu a volitelného popisu lze aplikaci přidat do seznamu. Jestliže přidáváte název souboru, můžete použít
formát iexplore nebo iexplore.exe. Později lze informace o aplikaci upravit nebo odstranit ze seznamu.

Chcete-li aby podpis byl spuštěn libovolnou aplikací, zadejte zástupný znak *.

Vlastní signatury prevence narušení: Proměnné
Když přidáváte signatury do vlastní knihovny IPS, můžete v signaturách místo proměnlivých dat nebo hodnot použít
proměnné. Pokud dojde ke změně dat, můžete místo úpravy signatur v celé knihovně upravit příslušnou proměnnou.

Proměnné definované ve vlastní knihovně signatur IPS lze použít v libovolné signatuře v dané knihovně. V tomto
seznamu můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat proměnné pomocí následujících možností.
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Table 505: Karta Proměnné

Možnost Popis

Povoleno Aktivuje proměnnou.
Pokud proměnnou nepovolíte, signatura proměnnou ignoruje, když je proměnná použita ve vlastní
signatuře.

Název Název proměnné, např. ip.
Popis Uvádí použití proměnné v signatuře, například:

• var ip=(192.10.58.10/24) (IPv4)
• var ip=(fd15:4ba5:5a2b:1008::/64) (IPv6)

Obsah Obsahuje řetězec obsahu hodnoty proměnné, až 255 znaků.
Použijte následující formát:
• (0.0.0.0/0) (IPv4)
• (fd15:4ba5:5a2b:1008::/64) (IPv6)
Použijte následující syntaxi:
typ protokolu pravidla, [protocol-options,] [ip-protocol options,]
zpráva, obsah...

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

Definice proměnných pro vlastní signatury IPS

Přidání proměnné nebo Úprava proměnné
Toto dialogové okno slouží k přidávání a úpravám proměnných, které jsou používány při psaní vlastních signatur.

Table 506: Karta Přidání proměnné nebo Úprava proměnné

Možnost Popis

Název Uvádí název proměnné, např. ip.
Popis Popisuje použití proměnné v signatuře, např. var ip=(192.10.58.10/24).
Obsah Zobrazuje obsah proměnné.

Maximální hodnota proměnné je 255 znaků. Použijte následující formát: (0.0.0.0/0)
Použijte následující syntaxi:
typ protokolu pravidla, [protocol-options,] [ip-protocol options,]
zpráva, obsah...

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

Definice proměnných pro vlastní signatury IPS

Vlastní prevence narušení pro Název skupiny
Toto dialogové okno slouží k přiřazení vlastních signatur prevence narušení vybrané skupině. Skupině lze přiřadit více
sad. Vlastní signatury je nutno povolit pro server pro správu, aby byly stahovány do klientů ve skupině.

Tabulka vlastních podpisů IPS uvádí název a popis každé knihovny a datum a čas, kdy jste knihovnu vytvořili.
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Přidání signatury a Úprava signatury
Toto dialogové okno slouží k zapsání vlastních signatur založených na paketech, které chcete přidat do vlastní knihovny
IPS.

Table 507: Dialogové okno Přidání signatury a Úprava signatury

Možnosti Popis

Název Název vlastní signatury.
Popis Popis vlastní signatury.
Závažnost Závažnost události, která signaturu spustí.
Směr Směr provozu události, který signatura kontroluje.
Obsah Textové pole, do kterého zadáváte syntax signatury.

Použijte následující syntaxi. Argumenty, za kterými jsou zadány tři tečky, se mohou opakovat.
typ protokolu pravidla, [protocol-options,] [ip-protocol options,]
"zpráva", "obsah"...
• pravidlo protocol-type, [možnosti protokolu,] [možnost protokolu IP,] = Popis provozu.
• msg = Textový řetězec, který se zobrazí v protokolu zabezpečení. Řetězec zprávy je nutno

uzavřít do dvojitých uvozovek (" "). Jednoduché uvozovky (' ') dovoleny nejsou.
• content = Řetězec, který se porovná s komponentem datového obsahu v paketu, jestli

odpovídá. Řetězec obsahu je nutno uzavřít do dvojitých uvozovek (" "). Jednoduché uvozovky
(' ') dovoleny nejsou.

Aplikace Aplikace, které signaturu spouštějí. Uvedením názvu aplikace můžete také napomoci ke snížení
falešných pozitivních výsledků, které mohou jiné aplikace vytvářet.
Zaškrtněte políčko Aktivováno, chcete-li, aby aplikace signaturu spouštěla. Chcete-li aby podpis
byl spuštěn libovolnou aplikací, zadejte zástupný znak *.

Akce Akce, ke kterým může dojít, když je spuštěna událost nebo útok.
• Blokovat

Zjišťuje a blokuje událost nebo útok a zaznamenává je do protokolu zabezpečení klientského
počítače. Tuto akci použijte, pokud je závažnost vysoká.

• Povolit
Zjišťuje a zaznamenává událost nebo útok do protokolu zabezpečení klientského počítače.
Tuto akci použijte ke sledování provozu.

• Zapsat do protokolu paketu
Zaznamenává událost nebo útok do protokolu paketů klientského počítače. Protokol paketů
obsahuje výpis transakce.

Správa vlastních signatur prevence narušení

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech řízení aplikací
V obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech řízení aplikací lze používat regulární výrazy (regex). Použití regulární výrazů
se může lišit od běžných zvyklostí. 

Regulární výrazy ve vlastních signaturách IPS

V případě vlastních signatur IPS použijte pro regulární výrazy následující formát:
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regexpcontent="string value" (offset, depth)opt

posun Určuje začátek bajtů v datech paketu, od kterého provádí modul IPS porovnání vzoru signatur.
hloubka Určuje délku dat paketu, ve kterých provádí modul IPS porovnání vzoru signatur.
opt Zahrnuje možnosti C a H.

• Možnost C určí, že se ve výrazu nebudou rozlišovat malá a velká písmena.
• Možnost H určuje dekódování HTTP.
• Pokud není zadána žádná možnost, bude porovnán celý datový paket.

V případě vlastních signatur IPS podporují regulární výrazy následující vlastnosti:

• Více obsahů regexpcontent
• Rozlišení velikosti písmen
• Binární formát

Formát je \x nebo \X a dvě šestnáctkové číslice, jako například \xA9.

Regulární výrazy pro řízení aplikací

V případě regulárních výrazů pro řízení aplikaci se nerozlišují malá a velká písmena.

Syntax používaná u řízení aplikací se liší od běžně používané syntaxe regulárních výrazů. Některé funkce regulárních
výrazů nejsou podporovány. Zároveň lze vzorci regulárních výrazů použít jedinečné funkce řízení aplikací.

Syntax pro řízení aplikací se od standardní syntaxe liší následujícím způsobem:

• Závorky označené řídicími znaky definují skupinu. Závorky neoznačené řídicími znaky jsou interpretovány jako literály.
• Počáteční a koncové ukotvení se přidává automaticky. Pokud jej do výrazu přidáte ručně, jsou interpretována jako

literály.

Příklady těchto rozdílů poskytuje tabulka Syntax regulárních výrazů pro vlastní signatury IPS a řízení aplikací.

Nejsou podporovány některé běžné funkce regulárních výrazů jako například:

• Množiny znaků \d, \w and \s a jejich opačné verze \D, \W a \S.
Použijte místo nich množiny alfanumerických znaků, například [0-9] místo \d nebo[a-z0-9_] místo \w.

• Kvantifikátory se složenými závorkami {nn} a {nn,nn}.
Místo jejich použití opakujte požadovaný vzorec. Například místo výrazu[XYZ]{3} použijte výraz [XYZ][XYZ][XYZ].

• Volitelný kvantifikátor ?, který odpovídá hodnotě „nula nebo jedna“.
V některých případech může být možné použít kvantifikátor *.

V regulárních výrazech můžete použít následující jedinečné funkce řízení aplikací:

• Import řetězců s hodnotami registru pomocí znaku #.
Například výraz #HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir#\
\Messenger\\msmsgs\.exe může odpovídat souboru msmsgs.exe v místní verzi operačního systému s odlišným
názvem složky Program Files.

• Import řetězců proměnných prostředí pomocí znaku %.
Například výraz %windir%\\winhlp32\.exe odpovídá souboru winhlp32.exe ve složce systému Windows, a to
i když má jiný název nebo se nachází na jiné jednotce.

NOTE

Pokud chcete použít znak % jako literál, zadejte %%.

Syntax regulárních výrazů
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Table 508: Syntax regulárních výrazů pro vlastní signatury IPS a řízení aplikací

Symbol Popis

Znak Odpovídá sobě, nejedná-li se o některý z následujících zvláštních znaků (metaznaků):
• Vlastní signatury IPS: . \ [ ] * + ^ $
• Řízení aplikací: . \ [ ] * +

. Odpovídá libovolnému znaku.
\ Odpovídá následujícímu znaku, vyjma následujících znaků:

• Levá nebo pravá závorka: ( )
• Levá nebo pravá úhlová závorka: [ ]
• Číslice od 1 do 9
Znak \ používaný jako řídicí znak pro všechny ostatní metaznaky a rovněž představuje i sám sebe. Pokud znak \
použijete v množině, bude považován za normální znak.

[množina]
[^množina]

Odpovídá jednomu ze znaků v množině.
Pokud je prvním znakem množiny znak ^, bude odpovídat znaku, který v množině není, tj. bude množinu doplňovat.
Zkrácený zápis S-E se používá k zadání rozsahu znaků S až E, a to včetně těchto znaků. Speciální znaky ] a -
nemají žádný zvláštní význam, pokud se objeví jako první znaky množiny.
Například:
• [a-z]: Odpovídá libovolnému znaku abecedy.
• [^]-]: Odpovídá libovolnému znaku vyjma znaků ] a -.
• [^A-Z]: Odpovídá libovolnému znaku vyjma znaků abecedy (nebo velkých písmen abecedy v případě signatur

IPS).
• [a-zA-Z]: Odpovídá libovolnému znaku abecedy. Funguje stejně jako výraz [a-z] nebo [A-Z].

* Jakýkoli regulární výraz z prvních čtyř řádků této tabulky následovaný znakem uzavření (*), který odpovídá žádné a
více položkám sekvence

+ Funguje stejně jako metaznak *, avšak metaznak + odpovídá jedné a více položkám sekvence.
\(formulář\) Regulární výraz v podporované syntaxi \(formulář\) odpovídá čemukoliv formulář odpovídá. Uzavření vytváří tag pro

formulář použitý s \jedna číslice pro substituci vzoru, přičemž jedna číslice je číslo od 1 do 9. Tagované formuláře
jsou očíslované v pořadí a začínají na začátku syntaxe.
Například:
• Výraz \(xxx\)[1-3] odpovídá hodnotě xxx1 nebo xxx2 nebo xxx3.
Závorky neoznačené řídicími znaky jsou interpretovány jako literály. Například:
• Výraz C:\\Program Files (x86)\\test\\test\.exe odpovídá hledání ve složce C:\Program

Files (x86).

\jedna číslice Odpovídá čemukoliv, co odpovídalo předchozí označené sekvenci \(formulář\). Číslice udává, která označená
sekvence má být použita k substituci. Jako řídicí znak se pro závorky používá zpětné lomítko. Závorky neoznačené
řídicími znaky jsou interpretovány jako literály.
V prvním příkladě zde je \(xxx\) označen jako 1. Ve druhém příkladu je výraz \(yy\) označen jako 1 a výraz
(zz\) je označen jako 2.
• Výraz \(xxx\)[1-3]\1 odpovídá hodnotě xxx1xxx nebo xxx2xxx nebo xxx3xxx.
• Výraz \(yy\)X\(zz\)[1-3]\2\1 odpovídá hodnotě yyXzz1zzyy nebo yyXzz2zzyy nebo yyXzz3zzyy.

\<
\>

Regulární výraz, který začíná konstrukcí \<, omezuje porovnávání vzorců na začátek slova. Regulární výraz, který
končí konstrukcí \>, omezuje porovnávání vzorců na konec slova. Tyto konstrukce můžete používat dohromady
nebo každou zvlášť.
Slovo je definováno jako znakový řetězec začínající a/nebo končící znaky A-Z a-z 0-9 a _. Musí předcházet nebo
následovat jakýkoli znak mimo výše uvedených.
Například syntax: .*\<Symantec.\>.* odpovídá výrazu ...ABC Symantec 123....
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Symbol Popis

^
$

Regulární výraz, který začíná znakem ^ a/nebo končí znakem $. Tyto znaky ukotvení omezují porovnávání vzorů na
začátek nebo konec řádku. Pokud se znaky ^ a $ nacházejí ve vzoru na kterémkoli jiném místě, jsou považovány za
normální znaky.
U řízení aplikací není potřeba tyto znaky ukotvení zadávat. Automaticky se přidají na začátek a konec hledaného
výrazu. Pokud je zadáte, jsou interpretovány jako literály.
Například:
• Výraz c:\\file\.txt odpovídá umístění c:\file.txt, ale výraz c:\\file\.txt$ nikoli.
• Výraz .*\\notepad\.exe odpovídá souboru notepad.exe v libovolné složce, ale výraz notepad\.exe nikoli.

Kvůli automaticky přidaným znakům ukotvení neodpovídá celé cestě k souboru.

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení

Syntaxe signatur vlastní prevence narušení
Informace o syntaxi signatur a zásadách

Když budete vytvářet obsah signatury IPS, je nutno použít následující syntax:

typ protokolu pravidla, [protocol-options,] [ip-protocol options,] "zpráva", "obsah"...

Každá signatura musí začínat klíčovým slovem rule. Potom musí následovat argument typu protokolu, možnosti
protokolu, možnosti protokolu IP, argumenty msg a argumenty obsahu. Volitelné argumenty jsou v hranatých závorkách.
Zadejte jen informace v závorkách, nezadávejte závorky. Argumenty, za kterými jsou zadány tři tečky, se mohou
opakovat. Informace pro argumenty jsou zadávány pomocí podporovaných operátorů a regulárních výrazů.

Argumenty typu protokolu

Tato část podpisu definuje typ protokolu pomocí následující syntaxe:

protocol-type

kde položka protocol-type ude zastoupena jedním z následujících parametrů:

• tcp

• udp

• icmp

Typ protokolu musí být bezprostředně za položkou rule.

Například:

rule udp

Každý typ protokolu tcp, udp a icmp podporuje vlastní množinu volitelných argumentů.

Argumenty protokolu TCP

Podrobnosti o protokolu TCP naleznete v dokumentu RFC 793:

https://tools.ietf.org/html/rfc793
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Table 509: Argumenty protokolu TCP

Atribut Popis Syntax

zdroj Zdrojový port TCP zdrojový operátor (hodnota)
kde příkaz value představuje nepodepsané 16bitové číslo v rozmezí od 0 do 65 535.
Například:
source=(180,2100)
Hodnotu je nutno uzavřít do závorek. Hodnota 0 (nula) znamená všechny porty.
Rozsah portů lze zadat pomocí pomlčky mezi dvěma hodnotami portů (například zadání
3-5 znamená porty 3, 4 a 5). Chcete-li zadat více portů, oddělte hodnoty čárkami.

dest Cílový port TCP cílový operátor (hodnota)
kde příkaz value představuje nepodepsané 16bitové číslo v rozmezí od 0 do 65 535.
Například:
dest=(120,125)
Hodnotu je nutno uzavřít do závorek. Hodnota 0 (nula) znamená všechny porty.
Rozsah portů lze zadat pomocí pomlčky mezi dvěma hodnotami portů (například zadání
3-5 znamená porty 3, 4 a 5). Chcete-li zadat více portů, oddělte hodnoty čárkami.

tcp_flag Příznaky TCP v paketu tcp_flag operator flag|[flag]...
kde položka flag bude zastoupena jedním z následujících parametrů:
• fin: konec dat
• syn: synchronizovat pořadová čísla
• rst: resetovat připojení
• psh: odeslat funkci
• ack: signifikant pole potvrzení
• urg: signifikant pole naléhavého ukazatele
• 0: porovnat všechny příznaky
Například:
tcp_flag&ack|ps
Většina testů tcp_flag používá operátor & (bitově and) jako masku (to znamená, že pro
paket musí být zadány specifické příznaky, ale lze pro něj určit i jiné příznaky).
V rámci testu můžete určit více příznaků, a to vložením znaku svislé čáry (|) mezi
jednotlivé příznaky.

window Velikost okna TCP velikost okna operátora,
kde příkaz operator size představuje nepodepsané 16bitové číslo v rozmezí od 0 do
65 535.
Například:
window=16384

Argumenty protokolu UDP

Podrobnosti o protokolu UDP naleznete v dokumentu RFC 768.

https://tools.ietf.org/html/rfc768
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Table 510: Argumenty protokolu UDP

Atribut Popis Syntax

zdroj Zdrojový port UDP zdrojový operátor (hodnota)
kde příkaz value představuje nepodepsané 16bitové
číslo v rozmezí od 0 do 65 535.
Například:
source=(180,2100)
Hodnotu je nutno uzavřít do závorek. Hodnota 0 (nula)
znamená všechny porty.
Rozsah portů lze zadat pomocí pomlčky mezi dvěma
hodnotami portů (například zadání 3-5 znamená porty
3, 4 a 5). Chcete-li zadat více portů, oddělte hodnoty
čárkami.

dest Cílový port UDP cílový operátor (hodnota)
kde příkaz value představuje nepodepsané 16bitové
číslo v rozmezí od 0 do 65 535.
Například:
dest=(120)
Hodnotu je nutno uzavřít do závorek. Hodnota 0 (nula)
znamená všechny porty.
Rozsah portů lze zadat pomocí pomlčky mezi dvěma
hodnotami portů (například zadání 3-5 znamená porty
3, 4 a 5). Chcete-li zadat více portů, oddělte hodnoty
čárkami.

Argumenty protokolu ICMP

Podrobný popis platných typů protokolu ICMP a kombinací kódů naleznete v dokumentu RFC 792 a 1256.

• https://tools.ietf.org/html/rfc792
• https://tools.ietf.org/html/rfc1256

Pro pravidla protokolu ICMP jsou podporovány protokoly ICMPv4 a ICMPv6.

Protokol ICMPv6 je podporován od verze 14.2.

Table 511: Argumenty protokolu ICMP

Atribut Popis Syntax

typ typ protokolu ICMP type operator value,
kde příkaz value představuje nepodepsané 8bitové
číslo v rozmezí od 0 do 255.
Příklad: type=0

code typ protokolu ICMP code operator value,
kde příkaz value představuje nepodepsané 8bitové
číslo v rozmezí od 0 do 255.
Například:
code<=10

Argumenty protokolu IP

Argumenty protokolu IP jsou nezávislé na argumentech typu protokolu a jsou platné pro typy protokolů TCP, UDP a ICMP.

Podrobnosti o protokolu IP naleznete v dokumentu RFC 791:
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https://tools.ietf.org/html/rfc791

Table 512: Argumenty protokolu IP

Atribut Popis Syntax

saddr Zdrojová adresa IP saddr=(value/CIDR),
kde:
• value je adresa IPv4 nebo IPv6, která určuje

adresu IP počítače, ve kterém je spuštěn klient, nebo
proměnná $LOCALHOST.
Protokol IPv6 je podporován od verze 14.2.

• Příkaz CIDR je beztřídní mezi doménové směrovací
označení, které uvádí kolik bitů je používáno pro
síťový prefix.

Například:
saddr=(127.0.0.0/25)
Zde je 25 bitů adresy IPv4 použito k určení jedinečné sítě
a zbývající bity jsou použity k určení hostitele.
saddr=(2001:0db8::0001/32)
Zde je 32 bitů adresy IPv6 použito k určení jedinečné sítě
a zbývající bity jsou použity k určení hostitele.

daddr Cílová adresa IP daddr=(value/CIDR),
kde:
• value je adresa IPv4 nebo IPv6, která určuje

adresu IP počítače, ve kterém je spuštěn klient, nebo
proměnná $LOCALHOST.
Protokol IPv6 je podporován od verze 14.2.

• Příkaz CIDR je beztřídní mezi doménové směrovací
označení, které uvádí kolik bitů je používáno pro
síťový prefix.

Například:
daddr=(128.0.0.0/4)
Zde jsou čtyři bity adresy IPv4 použity k určení jedinečné
sítě a zbývající bity jsou použity k určení hostitele.
daddr=(2001:0db8::0002/120)
Zde je 120 bitů adresy IPv6 použito k určení jedinečné
sítě a zbývající bity jsou použity k určení hostitele.

tos Typ příznaku služby flag v paketu
Tento atribut platí pouze pro adresy IPv4.

tos operator value
kde value je číselná konstanta v desítkové,
šestnáctkové nebo osmičkové soustavě.
Například:
tos=0x4
Platné hodnoty tos protokolu IP naleznete v tématu
Platné hodnoty tos protokolu IP.
Chcete-li ověřit více hodnot tos IP v paketu, argument
tos by měl tvořit součet hodnot určených k otestování.
Obvykle se jedná o operátor = nebo &. Tyto příznaky
nelze sdružovat pomocí znaku svislé čáry (|).
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Atribut Popis Syntax

tot_len Celková délka paketu
Tento atribut platí pouze pro adresy IPv4.

tot_len operator value
kde value je 16bitové číslo v rozsahu 0–65 535 (určuje
celkovou délku paketu).
Například:
tot_len>1445
Při zadávání hodnoty je nutno pečlivě zvážit typ protokolu
rule, aby byla testovaná délka správně vypočtena.
Pro usnadnění výpočtu hodnoty tot_len pro každý
podporovaný typ protokolu se používají následující délky
hlaviček:
TCP: 20-60 bajtů
UDP: 8 bajty
ICMP: 8–20 bajtů

ttl Hodnota TTL pro paket
Tento atribut platí pouze pro adresy IPv4.

ttl operator value
kde value je 8bitové číslo v rozsahu 0–255, které určuje
hodnotu TTL pro paket.

ip_flag Hodnota posunu fragmentace pro paket
Tento atribut platí pouze pro adresy IPv4.

ip_flag operator value
kde value je 13bitová hodnota, která určuje hodnotu
posunu fragmentace v paketu.
K posunutí fragmentace IP dochází na 8bajtových
hranicích, takže každá bitová hodnota v posunu
fragmentace představuje tři bity.

Table 513: Platné hodnoty tos protokolu IP

Prosinec Šestnáctková
hodnota Možnost

2 0x2 Minimalizovat náklady
4 0x4 Maximalizovat spolehlivost
8 0x8 Maximalizovat propustnost
24 0x18 Minimalizovat zpoždění

Argumenty msg

Pokud je signatura IPS úspěšně porovnána s obsahem paketu za testovacích podmínek pravidla, zpráva bude zadána v
argumentu msg. Argument msg se zobrazí v protokolu zabezpečení na klientském počítači i serveru. Každá signatura IPS
smí obsahovat jen jeden argument msg.

Syntax:

msg="alert message"

Výstraha musí být v uvozovkách a nesmí obsahovat interpunkci. Jednoduché uvozovky dovoleny nejsou. Výstrahy slouží
k upozornění na události v síti pomocí protokolu zabezpečení. Proto všechny signatury IPS musí obsahovat stručný a
informativní popis výstrah v rámci argumentu msg.

Například:

msg="IIS Unicode Transversal Vulnerability"

Argumenty obsahu

Argument obsahu určuje vzor, který má být hledán v paketu. Argument obsahu se může v rámci signatury IPS objevit i
vícekrát. Hodnotu je nutno uzavřít do dvojitých uvozovek (" "). Jednoduché uvozovky (' ') dovoleny nejsou.
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Syntax:

content="value",

kde value je vzor, který je zadán jako literál řetězce nebo binární literál, který musí být v uvozovkách.

Literál řetězce je skupina po sobě jdoucích znaků, včetně mezer. Řetězec může obsahovat libovolný znak, kromě
uvozovek ("), zpětného lomítka (\) nebo znaků pro nový řádek (\n). Například:

content="system32"

Binární literál je skupina po sobě jdoucích bajtů vyjádřených v šestnáctkové soustavě, kdy je před každým bajtem řídicí
sekvence \x. Například:

content="\x04\x20\x20\x20\xBF"

V následujícím příkladu je určen obsah jako binární literál "\x04\x20\x20\x20\xBF".

Literály řetězce lze použít společně s binárními literály. Tímto lze vytvořit komplexní vzory. Například:

content="\x0DLocation\x3A"

Volitelné argumenty obsahu

Následujícími způsoby můžete použít další volitelné argumenty obsahu, chcete-li obsah dále kvalifikovat:

• Rozlišení velikosti písmen
• Dekódování protokolu HTTP
• Hloubka a posun

Rozlišení velikosti písmen

V každém argumentu obsahu můžete určit volitelný příznak C pro rozlišování malých a velkých písmen. Když použijete
tento příznak, řetězec vzoru argumentu obsahu se shoduje, pouze pokud se velikost písma jeho znaků shoduje s velikostí
písma dat v paketu.

Můžete například použít následující syntaxi:

content="value"C

content="\x0DLocation\x3A"C

Dekódování protokolu HTTP

V každém argumentu obsahu můžete použít volitelný příznak dekódování H protokolu HTTP. Pokud příznak dekódování
H protokolu HTTP použijete, kódované znaky budou převedeny na binární literál, a potom bude provedeno porovnání
vzoru. Příznak H HTTP lze použít po příznaku C pro rozlišování malých a velkých písmen. HTTP URI používá kódované
znaky. Jakmile se uskuteční porovnání vzoru a normalizace, normalizovaná data budou porovnána s binárními nebo
literálem řetězce v argumentu obsahu. Většinou se příznak H používá jen pro pravidla TCP týkající se aplikace, která
používá protokol HTTP.

Můžete například použít následující syntaxi:

content="value"H

content="\x6f\x6e\x4c\x6f\x61\x64\x3d\x22\x61\x6c\x65\x72\x74\x28"H

Posun a hloubka

Hodnoty posunu a hloubky lze v obsahu použít jako volitelné argumenty. Nejprve se zadává hodnota posunu a potom
hodnota hloubky.

Můžete například použít následující syntaxi:
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content="value"(offset,depth)

Syntax Popis

value Vzor zadaný jako literál řetězce nebo binární literál, který musí být v uvozovkách.
posun Kladné celé číslo v desítkovém zápisu.

Posun určuje alternativní umístění pro zahájení porovnávání vzoru. Posun také určuje, kolik bajtů se má vynechat
před provedením porovnávání vzoru pomocí signatury.
Pokud argument posunu není přítomen nebo má hodnotu 0, vzor argumentu obsahu se pokusí najít shodu. Vzor se
pokusí najít shodu s jednou z následujících možností:
• obsah na začátku datové části paketu,
• část paketu následující za hlavičkou protokolu pro první argument obsahu.
Každý následující argument obsahu automaticky zahájí porovnávání vzoru, které následují za koncem předchozího
úspěšného porovnání vzoru.

hloubka Kladné celé číslo v desítkovém zápisu. Hloubka určuje maximální počet bajtů, které se mají prohledávat při
porovnávání vzoru v argumentu obsahu.
Pokud má argument hloubky hodnotu 0, vzor obsažený v argumentu obsahu se pokusí najít odpovídající položku
od místa posunu do konce paketu. Hodnota argumentu hloubky nesmí být menší než počet bajtů, které jsou zadány
jako vzor, který se má porovnávat v rámci argumentu argumentu obsahu.

content="\x04\x20\x20\x20\xBF"(4,5)

V tomto příkladě jsou vynechány 4 bajty z předchozího porovnávání vzoru nebo od konce datové části paketu. Poté je
porovnáno následujících 5 bajtů s binárním literálem, který je obsažený v argumentu obsahu.

Argumenty streamdepth

Argument streamdepth můžete použít k omezení délky proudu dat, ve kterém pravidlo prevence narušení kontroluje
přítomnost signatury. Argument streamdepth můžete použít ke zvýšení výkonu vašich vlastních pravidel prevence
narušení. Argument streamdepth je volitelný.

Syntax:

streamdepth=value

Můžete například předpokládat, že se signatura nachází v prvních 10 KB proudu dat o velikosti 1 MB. Můžete použít
následující syntax:

streamdepth=10240

Při stahování souboru pravidlo prevence narušení s touto hodnotou streamdepth přestane kontrolovat přítomnost
signatury po 10 KB. Díky omezení kontroly dojde ke zvýšení rychlosti stahování.

Pokud argument streamdepth nastavíte na hodnotu 0, prevence narušení použije pravidlo na celý datový proud.

Podporované operátory

Mnoho argumentů v syntaxi signatury vyžaduje operátory indikující typ kontroly daného typu pokusu.

Podporované operátory používané v podpisech IPS popisují podporované operátory.

Table 514: Podporované operátory používané v signaturách IPS

Operátor Popis

< Menší než
> Větší než
= Rovná se
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Operátor Popis

& Bitově AND
V knihovně signatur se ampersand (&) někdy zobrazuje pomocí ekvivalentu & pro jazyk HTML.

<= Menší nebo rovno
>= Větší nebo rovno

Ukázka syntaxe vlastní signatury IPS

Můžete vytvořit vzorové vlastní signatury IPS pro zjišťování pokusů o přístup k souborům MP3 a jejich stažení přes
webový prohlížeč nebo server FTP.

Formát souboru MP3 jej v síťovém provozu činí těžko zjistitelným. Je však možné prohlížet pakety TCP a najít tak příkazy
a protokoly používané k získávání souborů MP3. Tyto informace můžete poté použít k vytvoření syntaxe vlastní signatury
IPS.

Pro zjištění souboru MP3 a zablokování přístupu k němu je třeba napsat dvě signatury. Jedna signatura zjistí soubor MP3
přes službu HTTP. Druhá signatura zjistí soubor MP3 přes službu FTP.

Při vytváření vlastní signatury IPS je třeba zadat typ obsahu signatury pomocí následujícího formátu:

rule protocol-type, [protocol-options,] [ip-protocol

option,] msg, content...

Během relace protokolu HTTP nebo FTP si server a klient vyměňují informace. Tyto informace jsou obsaženy v paketech
TCP určených pro odpovídající služby daného serveru. Služba HTTP využívá port 80 a služba FTP využívá port 21.
Pakety protokolu TCP obsahují požadované informace v komponentě užitečných dat.

Webové prohlížeče používají příkaz HTTP GET ke stahování souborů MP3. Klient FTP používá ke stahování souborů
příkaz RETR protokolu FTP. Příkaz protokolu FTP je používán také tehdy, když je získáváno několik souborů pomocí
příkazu MGET. Název souboru a jeho přípona mp3 je přítomna v obou požadavcích. Oba protokoly přidávají znaky [CR]
[LF] k označení konce požadavku.

Syntax signatury musí také obsahovat několik parametrů, včetně regulárního výrazu identifikujícího konkrétní příkazy,
které by měly být blokovány. Regulární výrazy jsou vzory znaků porovnávaných s obsahem paketů. V těchto paketech
jsou obsaženy příkazy, které chcete blokovat. Pokud neznáte název určitého souboru, můžete použít zástupný znak (*)
pro nahrazení neznámého počtu znaků mezi příkazem a názvem souboru. Příkaz musí být psán malými písmeny, ale
přípona souborů může být velkým i malým.

Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech řízení aplikací

Obsah signatury protokolu HTTP obsahuje následující syntaxi:

rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST, 

msg="MP3 GET in HTTP detected", 

regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

Obsah signatury protokolu FTP obsahuje následující syntaxi:

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"

Signatura HTTP a syntaxe signatury FTP vysvětluje syntaxi pro signaturur HTTP a signaturu FTP.
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Table 515: Syntaxe signatury protokolu HTTP a signatury protokolu FTP

Použijte následující syntaxi Pro následující úkon

Pro signaturu protokolu HTTP:
rule tcp dest=(80,443)

Pro signaturu protokolu FTP:
rule tcp dest=(21)

Říká modulu založenému na paketech, jakou komunikaci prohledávat. Díky tomu modul
neprohledává nepotřebnou komunikaci a nezatěžuje systémové zdroje. Čím detailnější
informace poskytnete, tím lepší bude výkon modulu založeného na paketech.
Tento argument omezuje cílové porty na 80 a 443 pro službu protokolu HTTP a port 21 pro
službu protokolu FTP.

Pro signaturu protokolu FTP:
tcp_flag&ack

Snižuje chybná zjištění.

saddr=$LOCALHOST Zajišťuje, že požadavek vzešel na hostiteli.

Pro signaturu protokolu HTTP:
msg="MP3 GET in HTTP"

Pro signaturu protokolu FTP:
msg="MP3 GET in FTP"

Při spuštění signatury zobrazit její název. Název se zobrazí v Protokolu zabezpečení. Použijte
popisný řetězec, abyste mohli v protokolu identifikovat spuštěnou signaturu.

Pro signaturu protokolu HTTP:
regexpcontent="[Gg][Ee]

[Tt] 

.*[Mm][Pp]3 .*"

Pro signaturu protokolu FTP:
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt]

[Rr] 

.*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Srovnává tento řetězec v komunikaci HTTP nebo FTP traffic s datovým obsahem paktů TCP.
Abyste snížili počet falešných zjištění, používejte argument opatrně.
Řetězec se shoduje s textem ASCII paketu TCP, což je "GET [.*].mp3[CR][LF]" pro signaturu
protokolu HTTP a "RETR [.*].mp3[CR][LF]" pro signaturu protokolu FTP.
Řetězec je zapsán tak, že v textu nezáleží na velikosti písmen.

Regulární výrazy v obsahu vlastních signatur IPS a pravidlech řízení aplikací

Nastavení omezení zneužití paměti
Tyto karty použijte k otestování zásad omezení zneužití paměti před použitím na klientské počítače nebo k řešení potíží.
Na ochranu aplikace proti zneužití, omezení zneužití paměti (MEM) obvykle ukončí aplikaci, na kterou zneužití slabého
místa útočí nebo zablokuje zneužití bez ukončení aplikace. Občas může technika omezení způsobit neúmyslný konflikt
s aplikací v klientském počítači. Například může klientský počítač zablokovat nebo ukončit proces, který není zneužitím
slabého místa, ale je falešně pozitivní.

• Povolit omezení zneužití paměti
Zcela zakáže omezení zneužití paměti. Omezení zneužití paměti zakazujte až jako poslední možnost při řešení potíží
aplikace, která se neočekávaně ukončila v klientském počítači. Pokud se následně aplikace spustí, tuto možnost
znovu povolte a nejprve pokračujte v řešení potíží na základě konkrétního postupu omezení a v druhé řadě pak
omezení aplikace. Po dokončení řešení potíží znovu povolte omezení zneužití paměti.

Karta Pravidla aplikací
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Table 516: Karta Metody omezení rizika

Nastavení Popis

Nastavte jako akci
ochrany pro všechny
metody pouze záznam do
protokolu

Zakáže ochranu pro všechny metody omezení rizika, ale uloží do protokolu všechny události, které
metoda provede na aplikaci. Tato akce potlačí výchozí akci, kterou používáte pro konkrétní metody.
Toto nastavení použijte, pokud si nejste jistí, zda metoda způsobuje konflikt s aplikací, kterou klient
ukončil.
Následující metody toto nastavení ignorují a nadále používají své aktuální akce:
• ForceDEP
• ForceASLR
• EnhASLR
• NullProt
MEM ukládá do protokolu události v protokolu Zneužívání sítě a hostitele > Omezení zneužívání
paměti.

Zvolte metodu omezení
rizika

MEM používá různé metody k zamezení zneužití, záleží na tom, která metoda je nejvhodnější pro daný
typ aplikace. Některé metody chrání více aplikací. Tuto možnost použijte, pokud víte, která metoda
ukončila aplikaci spuštěnou v klientském počítači.
Informace o tom, jak jednotlivé metody omezování rizika fungují, naleznete na webu:
Postupy omezení zneužití paměti v aplikaci Symantec Endpoint Protection

Vyberte akci ochrany pro
všechny aplikace v tomto
seznamu

Potlačí výchozí akci pro všechny aplikace chráněné konkrétní metodou zmírňování rizika.
Tuto možnost použijte v následujících případech:
• Pokud chcete otestovat metodu v režimu auditu před nasazením do všech klientů
• Pokud jste určili, že zahrnutí způsobilo nechtěné vedlejší efekty, které jsou falešně pozitivní a je třeba

zahrnutí zrušit.
• Výchozí (ano) a Ano

Chrání klienta ukončením aplikace nebo blokováním zneužití a ukládáním události do protokolu v
protokolu Zneužívání sítě a hostitele > Omezení zneužívání paměti.

• Ne
Neprovede žádnou akci týkající se aplikace nebo zneužívání. Nechrání ani klienta, ani neprovádí
záznam události do protokolu. Tuto možnost použijte pouze po určení, že metoda omezení rizik
způsobuje konflikt s aplikací nebo je potenciální zneužití falešně pozitivní. Upozorněte na konflikt
službu Symantec Security Response. Až společnost Symantec problém vyřeší, znovu zapněte
ochranu změnou akce na Ano.

• Pouze protokol
Neprovede žádnou akci týkající se aplikace nebo zneužívání, ale uloží záznam události do protokolu.
Klienta nechrání. Tuto možnost použijte k otestování, zda metoda omezení rizik nezpůsobuje vedlejší
efekty způsobené neočekávaným konfliktem aplikace s MEM. Symantec Endpoint Protection ukládá
do protokolu všechny události v protokolu Zneužívání sítě a hostitele > Omezení zneužívání
paměti. Až společnost Symantec problém vyřeší, přepněte akci na hodnotu Ano.

Vyberte akci přepsání
pro určitou aplikaci
chráněnou pomocí
<metody>

Změňte výchozí akci v následujících případech:
• Chcete otestovat metodu omezení rizik pro všechny aplikace v samotném režimu ukládání do

protokolu, než použijete zásady na klientské počítače.
• Určili jste, že zahrnutí způsobuje nechtěné vedlejší efekty, které jsou falešně pozitivní a je třeba je

odstranit.
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Table 517: Karta Pravidla aplikací

Nastavení Popis

Pravidla aplikací Tuto kartu použijte k výběru, které aplikace má MEM chránit, bez ohledu na metodu. Tuto možnost použijte,
pokud neznáte metodu používanou aplikací k ukončení. Pokud ochranu zakážete, funkce omezení zneužívání
paměti neprovede žádnou akci v aplikaci spuštěné v daném klientovi. Nebude před akcí chránit, ani neuloží
událost do protokolu.
Seznam aplikací se v seznamu zobrazí až poté, co alespoň jednou spustíte aktualizaci LiveUpdate.
Kontrola dostupnosti nejnovějšího obsahu v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager

Omezení zneužití paměti
Omezení zneužití paměti zastavuje útoky na běžně využívaný software, u kterého dodavatel neprovedl záplatu u počítačů
s Windows. Omezení zneužití paměti využívá různé postupy ochrany ke zjištění pokusu o zneužití. Všechny postupy buď
blokují slabé místo nebo aplikaci ukončí, když hrozí zneužití.

Zásada integrity hostitele
Požadavky
Aby byla kontrola integrity hostitele účinná, je nutné do zásady přidat požadavky. Pokud nepřidáte žádné požadavky,
klientský počítač spustí kontrolu shody, ale nezkontroluje žádné požadavky.

Lze přidat předdefinované požadavky, vlastní požadavky nebo požadavky z šablon.

Když přidáte požadavek, je tento požadavek povolen.

Když přesunujete požadavek v seznamu nahoru nebo dolů, určujete pořadí, ve kterém budou požadavky prováděny. Toto
umístění je důležité v případě, že stahujete software, který po dokončení instalace vyžaduje restartování. Je nutné, abyste
nastavili pořadí tak, aby požadavky, jejichž náprava vyžaduje restartování, byly provedeny jako poslední.

Table 518: Nové nastavení požadavku

Nastavení Popis

Vždy provést kontrolu
integrity hostitele

Když dokončíte fázi testování, pomocí této volby zapněte kontrolu integrity hostitele.

Provést kontrolu integrity
hostitele pouze v případě
připojení k serveru pro
správu

Kontroluje požadavky integrity hostitele pro klienty, kteří jsou připojeni k serveru správy.

Nikdy neprovádět kontrolu
integrity hostitele

Když dokončíte doladění vašich požadavků, tato možnost vypíná kontrolu integrity hostitele. Tuto
metodu můžete použít k řešení potíží s jednotlivými požadavky.

Přidání požadavku
Přidejte nový požadavek integrity hostitele za účelem spuštění v klientovi systému Windows.

Nejprve je nutné přidat a povolit požadavek v zásadě integrity hostitele, aby byla kontrola integrity hostitele účinná.

Rozšířená nastavení
Toto dialogové okno slouží ke konfiguraci možností kontroly integrity hostitele, nápravy a oznámení.
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Table 519: Rozšířená nastavení integrity hostitele

Nastavení Popis

Možnosti kontroly
integrity hostitele

Umožňuje určit následující možnosti kontroly integrity hostitele:
• Kontrolovat integritu hostitele každých:

Určuje, jak často proběhne kontrola integrity hostitele na klientském počítači. Zadejte celé číslo od 1 do
24855.

• Uchovat výsledky kontroly
Nastaví dobu, po kterou zůstanou v klientském počítači výsledky předchozí kontroly integrity hostitele.
Klient uchovává výsledek i v případě, že uživatel provede akci, která by za normálních okolností spustila
novou kontrolu integrity hostitele. Klient může například stáhnout nový software nebo změnit umístění,
přičemž obě tyto akce mohou zvýšit riziko zabezpečení.

• Pokračovat v kontrole požadavků poté, co jeden není splněn
Klient provádí kontrolu požadavků integrity hostitele v pořadí určeném v zásadách integrity hostitele. Proto
možná budete chtít klientovi umožnit pokračovat v kontrole požadavků, přestože jeden není splněn. Jinak
klient přeruší kontrolu integrity hostitele, dokud nebude nesplněný požadavek napraven a dokud nebude
úspěšný.
Můžete použít možnost Povolit průchod kontrolou integrity hostitele, i když tento požadavek
není splněn na každý typ požadavku zvlášť. Pokud například přidáte požadavek antivirové ochrany a
požadavek brány firewall, kontrola integrity hostitele stále bude úspěšná, i když jeden z požadavků nebude
splněn.

Možnosti
dialogového okna
nápravy

Umožňuje uživatelům zrušit kontrolu integrity hostitele, pokud první kontrola selže. Tuto možnost
použijte v následujících případech:
• Pokud chcete vyřešit potíže nebo otestovat novou zásadu integrity hostitele.
• Pokud chcete uživatelům umožnit pokračovat v práci během nápravy systému.
• Povolit uživateli zrušit nápravu na

Určuje minimální a maximální dobu, o kterou mohou uživatelé odložit akci nápravy.
• Počet zrušení nápravy, který může uživatel provést

Umožňuje uživateli klienta odložit stažení a nainstalování souboru nápravy. Tuto možnost můžete chtít
povolit, pokud náprava přeruší práci uživatele. Uživatelé mohou nápravu nespočetněkrát povolit.

• Nastavit dodatečný text
Je možné zadat pokyny k nápravě pro uživatele klienta, pokud klient požadavek nesplní.

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele
Oznámení • Zobrazit podrobné protokolování integrity hostitele

Zobrazuje informace o výsledku kontroly integrity hostitele. Tyto informace se zobrazují v dialogovém
okně protokolu zabezpečení klienta ve spodním pravém podokně protokolu. Podrobné informace zahrnují
podmínky kontrol požadavků, například příslušného klíče registru. Chcete-li zobrazit informace, na serveru
pro správu klikněte na položky Monitory > Protokoly > Shoda > Integrita hostitele klienta.

• Zobrazit upozornění, selže-li kontrola integrity hostitele.
Můžete zobrazit oznámení a dát tak uživatelům vědět, že klientský počítač neprošel kontrolou integrity
hostitele.

• Zobrazit oznámení při úspěšném provedení kontroly integrity hostitele po předchozím neúspěchu
Pokud je uživatel po neúspěšné kontrole integrity hostitele napraven, nemusí si být vědom toho, že
kontrola proběhla znovu a byla úspěšná. Můžete zobrazit oznámení informující uživatele, zda kontrola
integrity hostitele byla úspěšná po předchozím selhání. Kromě oznámení vytváří aplikace Symantec
Endpoint Protection záznam na serveru pro správu v nabídce Monitory > Protokoly > Shoda > Integrita
hostitele klienta. Toto oznámení se zobrazí také v protokolu zabezpečení na klientovi.

Vlastní požadavek: Vyberte podmínku
Použijte tento panel k přidání logiky k vlastnímu požadavku.
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Table 520: Klíčová slova pro skript vlastního požadavku

Klíčové slovo Popis

Vložte příkazy níže Umožňuje přidat IF..THEN jako příkaz, funkci, zpětnou hodnotu nebo komentář. Pokud přidáte příkaz
IF..THEN, pak zadejte podmínku do pravého pole.

POKUD Určuje podmínku, že požadavek musí provádět kontrolu na klientském počítači. Například můžete
zkontrolovat přítomnost nebo absenci antivirového softwaru.

Note: Uzel IF nemůže být prázdný. Pokud potřebujete odebrat příkaz IF, klikněte pravým tlačítkem na uzel
a pak klikněte na tlačítko Odstranit.

THEN Pokud podmínka zavedená příkazem IF je splněna nebo nesplněna, můžete určit, která akce bude
provedena. Například můžete stáhnout soubor, spustit program, nastavit hodnotu registru, atd.

END IF Každý příkaz IF..THEN končí příkazem END IF. Po provedení příkazu IF..THEN se provede příkaz
následující po příkazu END IF.
Chcete-li přidat příkaz IF..THEN na stejnou úroveň jako stávající, vyberte END IF. Chcete-li přidat vnořený
příkaz IF..THEN, vyberte řádek, kam jej chcete přidat.

TOGGLE NOT Kontroluje absenci podmínky. Klikněte pravým tlačítkem myši na podmínku a pak klikněte na příkaz Toggle
NOT.

ELSE Určuje akce, které je třeba provést pokaždé, když jsou specifikované podmínky hodnoceny jako
nepravdivé.

Pass nebo Return Určuje, zda požadavek splnil nebo nesplnil kontrolu integrity hostitele.
Komentář Umožňuje vám popsat, co skript dělá.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

Vlastní požadavek
Tento panel použijte k vytvoření vlastního požadavku pro integritu hostitele.

Table 521: Klíčová slova pro skript vlastního požadavku

Klíčové slovo Popis

Vložte příkazy níže Umožňuje přidat IF..THEN jako příkaz, funkci, zpětnou hodnotu nebo komentář. Pokud přidáte příkaz
IF..THEN, pak zadejte podmínku do pravého pole.

POKUD Určuje podmínku, že požadavek musí provádět kontrolu na klientském počítači. Například můžete
zkontrolovat přítomnost nebo absenci antivirového softwaru.

Note: Uzel IF nemůže být prázdný. Pokud potřebujete odebrat příkaz IF, klikněte pravým tlačítkem na uzel
a pak klikněte na tlačítko Odstranit.

THEN Pokud podmínka zavedená příkazem IF je splněna nebo nesplněna, můžete určit, která akce bude
provedena. Například můžete stáhnout soubor, spustit program, nastavit hodnotu registru, atd.

END IF Každý příkaz IF..THEN končí příkazem END IF. Po provedení příkazu IF..THEN se provede příkaz
následující po příkazu END IF.
Chcete-li přidat příkaz IF..THEN na stejnou úroveň jako stávající, vyberte END IF. Chcete-li přidat vnořený
příkaz IF..THEN, vyberte řádek, kam jej chcete přidat.

TOGGLE NOT Kontroluje absenci podmínky. Klikněte pravým tlačítkem myši na podmínku a pak klikněte na příkaz Toggle
NOT.

ELSE Určuje akce, které je třeba provést pokaždé, když jsou specifikované podmínky hodnoceny jako
nepravdivé.
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Klíčové slovo Popis

Pass nebo Return Určuje, zda požadavek splnil nebo nesplnil kontrolu integrity hostitele.
Komentář Umožňuje vám popsat, co skript dělá.

Vytvoření skriptu vlastního požadavku

Vlastní požadavek: Upravený požadavek na skript

Vlastní požadavek: Upravený požadavek na skript
Použijte příkaz Pass, pokud chcete, aby byl požadavek splněn v důsledku podmínky IF..THEN.

Použijte příkaz Fail, pokud chcete, aby byl požadavek splněn v důsledku podmínky IF..THEN.

Přidání požadavku: Požadavek na antivirovou ochranu
Kontroluje, že antivirová aplikace je nainstalována a spuštěna na klientovi.

Table 522: Požadavky na antivirovou ochranu

Nastavení Popis

Antivirová aplikace, která musí být
nainstalována a spuštěna

Zkontrolujte, zda je vybraná aplikace nainstalovaná na počítač klienta.
Pokud kliknete na možnost Jakýkoli produkt antivirové ochrany, každá aplikace
v rozevíracím seznamu bude požadavek splňovat. K nastavení nápravy nemáte žádné
možnosti.
Pokud klepnete na určitou aplikaci antivirové ochrany a tato není nainstalována, můžete
nastavit nápravu ke stažení a instalaci souboru.

Nainstalovat antivirovou ochranu, pokud
dosud nebyla v klientovi nainstalována

Nastaví nápravu tak, že klient stáhne a nainstaluje chybějící aplikaci.
• Nainstalujte antivirovou ochranu, pokud dosud nebyla v klientovi

nainstalována.
Zkontroluje, zda je aplikace nainstalovaná na klientský počítač.

• Stáhnout instalační balíček.
Pokud není aplikace nainstalována na klientský počítač, povolí následující možnosti k
stažení a nainstalování aplikace:
– Adresa URL pro stahování

Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
– Spustit příkaz

Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí
automaticky. Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole
prázdné. Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte: %F%.
Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě

Spustit antivirovou ochranu, pokud není
v klientu spuštěna

Spustí aplikaci po jejím nainstalování. Do pole Provést příkaz zadejte příkaz, který
spustí aplikaci.
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Nastavení Popis

Kontrola souboru signatur antivirového
programu

Zkontroluje, že soubor signatur je aktuální.
• Zadejte nejvyšší stáří souboru signatur

Umožní vám vybrat relativní hodnotu pro stáří souboru signatur.
• Ověřte datum souboru signatury

Umožní vám vybrat specifické datum a čas kdy byl soubor signatur naposledy
upraven.

• Pokud ne, aktualizovat soubor signatury
Umožní vám stáhnout a aktualizovat soubor signatur je-li zastaralý. Specifikujte
umístění, z kterého chcete stáhnout soubor.

Note:  Datum posledních úprav stanoví stáří souboru signatur.
• Spustit příkaz

Zadejte následující: %F%.

Zkontrolovat stav infekce antivirem Zkontroluje, že antivirové prověřování aplikace Symantec Endpoint Protection bylo
spuštěno a že klientský počítač není infikován. Tento stav mohou používat pouze
počítače se systémem Windows, které používají aplikaci Symantec Endpoint Protection.

Určete dobu čekání před opakováním
pokusu o stažení v případě, že se
stažení nezdaří.

Specifikuje čas čekání než se klient znovu pokusí stáhnout a spustit aplikaci.

Umožní uživateli zrušit stahování
nápravy Integrity hostitele.

Povoluje uživateli zrušit nápravu. Můžete chtít aktivovat uživatele a zrušit nebo opozdit
nápravu a vyhnout se narušení jejich práce.
Pokud tuto možnost zakážete, uživatel bude upozorněn, že probíhá stahování. Uživatel
však nemá možnost zrušit nebo odložit nápravu.

Povolit provedení kontroly integrity
hostitele, i když tento požadavek není
splněn

Umožní uživateli připojit se k síti i když se klientskému počítači nepodaří provést tento
požadavek na Integritu hostitele. Neúspěšný požadavek se zaznamená do klientova
protokolu zabezpečení.

Přidat požadavek: Požadavek na antispyware
Kontroluje, zda je antispywarová aplikace nainstalována a spuštěna na klientovi.

Table 523: Požadavky na antispyware

Nastavení Popis

Antispywarová aplikace, která
musí být nainstalována a
spuštěna

Zkontrolujte, zda je vybraná aplikace nainstalovaná na počítač klienta.
Pokud kliknete na Libovolná antispywarová aplikace, jakákoli z aplikací v rozbalovacím
seznamu splní požadavek. Nemáte možnosti pro nastavení nápravy.

Nainstalovat antispyware pokud
nebyl instalován na klienta.

Nastaví nápravu tak, že klient stáhne a nainstaluje chybějící aplikaci.
• Nainstalovat ochranu před spywarem, pokud dosud nebyla v klientu nainstalována.

Zkontroluje, zda je aplikace nainstalovaná na klientský počítač.
• Stáhnout instalační balíček.

Pokud není aplikace nainstalována na klientský počítač, povolí následující možnosti k stažení
a nainstalování aplikace:
– Adresa URL pro stahování

Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
– Spustit příkaz

Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí automaticky.
Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole prázdné. Chcete-li,
aby se instalace spustila automaticky, zadejte: %F%.
Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě
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Nastavení Popis

Spustit antispyware není-li
spuštěný na klientovi.

Spustí aplikaci po jejím nainstalování. Do pole Provést příkaz zadejte příkaz, který spustí
aplikaci.

Kontrola souboru signatur
ochrany před spywarem

Zkontroluje, že soubor signatur je aktuální.
• Zadejte nejvyšší stáří souboru signatur

Umožní vám vybrat relativní hodnotu pro stáří souboru signatur.
• Ověřte datum souboru signatury

Umožní vám vybrat specifické datum a čas kdy byl soubor signatur naposledy upraven.
• Pokud ne, aktualizovat soubor signatury

Umožní vám stáhnout a aktualizovat soubor signatur je-li zastaralý. Specifikujte umístění, z
kterého chcete stáhnout soubor.

Note:  Datum posledních úprav stanoví stáří souboru signatur.
• Spustit příkaz

Zadejte následující: %F%.

Určete dobu čekání před
opakováním pokusu o stažení v
případě, že se stažení nezdaří.

Specifikuje čas čekání než se klient znovu pokusí stáhnout a spustit aplikaci.

Umožní uživateli zrušit
stahování nápravy Integrity
hostitele.

Povoluje uživateli zrušit nápravu. Můžete chtít aktivovat uživatele a zrušit nebo opozdit nápravu a
vyhnout se narušení jejich práce.
Pokud tuto možnost zakážete, uživatel bude upozorněn, že probíhá stahování. Uživatel však
nemá možnost zrušit nebo odložit nápravu.

Povolit provedení kontroly
integrity hostitele, i když tento
požadavek není splněn

Umožní uživateli připojit se k síti i když se klientskému počítači nepodaří provést tento požadavek
na Integritu hostitele. Neúspěšný požadavek se zaznamená do klientova protokolu zabezpečení.

Přidání požadavku: Oprava
Přidá požadavek na kontrolu, že klientský počítač má specifickou opravu pro operační systém klienta. Máte-li opravu,
která platí pro více operačních systémů, je možné všechny zahrnout do jediného požadavku.

WARNING

Výběr pečlivě zkontrolujte. Pokud vyberete operační systém, pro který se oprava použít nedá, požadavek selže.

Table 524: Požadavek na opravu

Nastavení Popis

Název opravy, kterou je nutno
nainstalovat.

Popisuje opravu, kterou je nutno nainstalovat do klientského počítače.
Napište název opravy, např. KB12345. Do tohoto pole můžete zadávat pouze čísla a
písmena.

Použít opravu v těchto operačních
systémech

Určuje operační systémy, na kterých má být oprava nainstalována. Můžete si vybrat
jednu nebo víc, ale název opravy musí odpovídat všem vybraným operačním systémům.

 936



 

Nastavení Popis

Nainstalovat opravu, pokud nebyla
v klientovi nainstalována

Instaluje novou opravu ze serveru do klientského počítače. Zaškrtnutí tohoto pole
můžete zrušit chcete-li k instalaci opravy použít software Microsoft. Nicméně, pokud tuto
možnost zrušíte a požadovaná oprava se na klientský počítač nenainstaluje, kontrola
integrity hostitele u tohoto požadavku selže.
• Nainstalovat opravu, pokud nebyla v klientu nainstalována.

Zkontroluje, zda je aplikace nainstalovaná na klientský počítač.
• Stáhnout instalační balíček.

Pokud není aplikace nainstalována na klientský počítač, povolí následující možnosti k
stažení a nainstalování aplikace:
– Adresa URL pro stahování

Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
– Spustit příkaz

Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí
automaticky. Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole
prázdné. Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte: %F%.
Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě

Spustit program Specifikuje, zda uživatel musí být přihlášen do klienta, aby mohl program spustit.
• v kontextu systému

Uživatel nemusí být přihlášený, aby se program spustil.
• v rámci účtu přihlášeného uživatele

Uživatel musí být přihlášený na klientovi, aby se program spustil. Příkazový řádek
musí obsahovat úplnou cestu.

Určete dobu čekání před opakováním
pokusu o stažení v případě, že se
stažení nezdaří.

Specifikuje čas čekání než se klient znovu pokusí stáhnout a spustit aplikaci.

Umožní uživateli zrušit stahování
nápravy Integrity hostitele.

Povoluje uživateli zrušit nápravu. Můžete chtít aktivovat uživatele a zrušit nebo opozdit
nápravu a vyhnout se narušení jejich práce.
Pokud tuto možnost zakážete, uživatel bude upozorněn, že probíhá stahování. Uživatel
však nemá možnost zrušit nebo odložit nápravu.

Povolit provedení kontroly integrity
hostitele, i když tento požadavek není
splněn

Umožní uživateli připojit se k síti i když se klientskému počítači nepodaří provést tento
požadavek na Integritu hostitele. Neúspěšný požadavek se zaznamená do klientova
protokolu zabezpečení.

Přidat požadavek: Service pack
Přidá požadavek na kontrolu, že klientský počítač má specifický service pack pro operační systém klienta.

Pokud jde o service pack, který se vztahuje na různé verze operačního systému, můžete je specifikovat v jednom
požadavku. Aby se vám se seznamem pracovalo lehčeji, můžete použít Vybrat vše a Vymazat vše.

Tento požadavek zkontroluje registr nebo použije Windows API k zjištění, zda je specifikovaný service pack
nainstalovaný.

WARNING

Výběr pečlivě zkontrolujte. Pokud vyberete operační systém, který neodpovídá číslu service pack, požadavek
selže.
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Table 525: Požadavky service pack

Nastavení Popis

Specifikujte minimální počet Service
pack, které musí být nainstalovány do
následujících operačních systémů

Specifikuje počet service pack. Příklad je 1. Číslo je omezeno na jeden znak. Můžete
zadat čísla pouze 1 až 9. Ujistěte se, zda operační systémy, které zaškrtnete odpovídají
zadanému service pack.

Nainstalujte service pack pokud nebyl
instalován na klienta.

Nainstaluje specifikovaný service pack na počítač klienta.
• Nainstalovat aktualizaci Service Pack, pokud nebyla v klientu nainstalována.

Zkontroluje, zda je aplikace nainstalovaná na klientský počítač.
• Stáhnout instalační balíček.

Pokud není aplikace nainstalována na klientský počítač, povolí následující možnosti k
stažení a nainstalování aplikace:
– Adresa URL pro stahování

Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
– Spustit příkaz

Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí
automaticky. Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole
prázdné. Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte: %F%.
Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě

Určete dobu čekání před opakováním
pokusu o stažení v případě, že se
stažení nezdaří.

Specifikuje čas čekání než se klient znovu pokusí stáhnout a spustit aplikaci.

Umožní uživateli zrušit stahování
nápravy Integrity hostitele.

Povoluje uživateli zrušit nápravu. Můžete chtít aktivovat uživatele a zrušit nebo opozdit
nápravu a vyhnout se narušení jejich práce.
Pokud tuto možnost zakážete, uživatel bude upozorněn, že probíhá stahování. Uživatel
však nemá možnost zrušit nebo odložit nápravu.

Povolit provedení kontroly integrity
hostitele, i když tento požadavek není
splněn

Umožní uživateli připojit se k síti i když se klientskému počítači nepodaří provést tento
požadavek na Integritu hostitele. Neúspěšný požadavek se zaznamená do klientova
protokolu zabezpečení.

Přidat požadavek: Požadavek na bránu firewall
Kontroluje, zda je aplikace brány firewall nainstalována a spuštěna na klientovi.
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Table 526: Požadavky na bránu firewall

Nastavení Popis

Aplikace brány firewall, která musí být
nainstalována a spuštěna

Zkontrolujte, zda je vybraný firewall nainstalovaný na počítač klienta.
Pokud kliknete na Jakýkoli firewall, požadavek splní jakákoli z aplikací na rozbalovacím
seznamu. Nemáte možnosti pro nastavení nápravy.

Nainstalovat bránu firewall, pokud
dosud nebyla v klientovi nainstalována

Nastaví nápravu tak, že klient stáhne a nainstaluje chybějící aplikaci.
• Nainstalovat bránu firewall, pokud nebyla v klientu nainstalována.

Zkontroluje, zda je aplikace nainstalovaná na klientský počítač.
• Stáhnout instalační balíček.

Pokud není aplikace nainstalována na klientský počítač, povolí následující možnosti k
stažení a nainstalování aplikace:
– Adresa URL pro stahování

Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
– Spustit příkaz

Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí
automaticky. Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole
prázdné. Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte: %F%.
Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě

Spustit bránu firewall, pokud není
v klientu spuštěna

Spustí aplikaci po jejím nainstalování. Do pole Provést příkaz zadejte příkaz, který
spustí aplikaci.

Určete dobu čekání před opakováním
pokusu o stažení v případě, že se
stažení nezdaří.

Specifikuje čas čekání než se klient znovu pokusí stáhnout a spustit aplikaci.

Umožní uživateli zrušit stahování
nápravy Integrity hostitele.

Povoluje uživateli zrušit nápravu. Můžete chtít aktivovat uživatele a zrušit nebo opozdit
nápravu a vyhnout se narušení jejich práce.
Pokud tuto možnost zakážete, uživatel bude upozorněn, že probíhá stahování. Uživatel
však nemá možnost zrušit nebo odložit nápravu.

Povolit provedení kontroly integrity
hostitele, i když tento požadavek není
splněn

Umožní uživateli připojit se k síti i když se klientskému počítači nepodaří provést tento
požadavek na Integritu hostitele. Neúspěšný požadavek se zaznamená do klientova
protokolu zabezpečení.
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Určení umístění souboru a provedení příkazu k nápravě
Chcete-li nastavit nápravu tak, aby klient stáhl a nainstaloval chybějící aplikaci, určete umístění pro stahování a spusťte
příkaz.

Adresa URL pro
stahování

Určí umístění, ze kterého je možné instalační soubor stáhnout.
Při určování umístění instalačního souboru nebo balíčku ke stažení lze použít kterýkoli z následujících
formátů:
• UNC

\\servername\sharename\dirname\filename
Obnovení UNC nefunguje, pokud je na cílovém klientu zakázána možnost procházení okolních počítačů.
Ujistěte se, že procházení okolních počítačů není zakázáno, pokud k nápravě používáte cesty UNC.

• FTP
FTP://ftp.naseftp.nasespolecnost.cz/slozka/nazevsouboru

• HTTP
HTTP://www.nasewww.nasespolecnost.cz/slozka/nazevsouboru

Instalační balíčky či soubory v systému Windows jsou vždy staženy do dočasného adresáře. Jakákoli příbuzná
cesta se odkazuje na tento adresář. Dočasný adresář je definován v proměnné prostředí TMP, pokud existuje,
nebo v proměnné prostředí TEMP, pokud existuje. Výchozí složka je složka systému Windows.
Pro spouštění souborů je aktuální pracovní adresář vždy nastaven na dočasný adresář systému Windows.
Proměnné prostředí jsou před spuštěním nahrazeny. Cestu ke složce Windows nahradí příkaz %windir%.

Spustit příkaz Určuje, zda instalaci spustí uživatel klienta nebo zda se instalace spustí automaticky.
• Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole prázdné.
• Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte: %F%.
Pokud nevyberete stažení instalačního balíčku, můžete specifikovat příkaz pro klienta. Klient se pokusí
nainstalovat chybějící aplikaci. Příkaz zadáte tak, že uvedete úplnou cestu ke spustitelnému souboru.
Podporovány jsou cesty FTP a UNC. Jste-li obeznámeni s reprezentací proměnných, můžete zadání příkazu
změnit. Pokud ke spuštění staženého programu potřebujete použít další aplikaci, můžete zadání příkazu
rovněž změnit. Zde je příklad správné syntaxe:
C:\program files\winzip\winzip.exe -a -s %1 -r c:\temp

Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

Antivirový program: Antivirový program je nainstalován
Zkontrolujte, zda je vybraná antivirová aplikace nainstalovaná na počítač klienta.

Antivirový program: Antivirový program je spuštěn
Zkontrolujte, zda je vybraná antivirová aplikace spuštěna na počítači klienta.

Antivirový program: Soubor signatur antivirového programu je aktuální
Zkontroluje, zda je soubor signatur programu aktuální.

Table 527: Soubor signatur antivirového programu je aktuální

Nastavení Popis

Název antivirového programu Určuje název antivirového softwarového balíku.
Zkontrolujte, zda je stáří souboru
signatur ve dnech menší než

Zkontroluje, zda byl soubor signatur nahrán na počítač klienta v rámci specifikovaného
počtu dní. Výchozí počet dnů je sedm, ale neexistuje tu žádný limit.
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Nastavení Popis

Zkontrolujte datum souboru signatur Zkontrolujte, zda je datum souboru signatur starší, aktuální nebo se rovná
specifikovanému dni a času. Výchozí datum je aktuální den a výchozí čas je 00:00.

Antispyware: Antispyware je nainstalován
Zkontrolujte, zda je vybraná antispywarová aplikace nainstalovaná na počítač klienta.

Antispyware: Antispyware je spuštěn
Zkontrolujte, zda je vybraná antispywarová aplikace nainstalovaná na počítač klienta.

Antispyware: Soubor signatur antispywaru je aktuální
Zkontroluje, zda je soubor signatur antispywarového programu aktuální.

Table 528: Nastavení Soubor signatur ochrany před spywarem je aktuální

Nastavení Popis

Název antispywaru Určuje název softwarového balíku ochrany před spywarem.
Zkontrolujte, zda je stáří souboru
signatur ve dnech menší než

Zkontroluje, zda byl soubor signatur nahrán na počítač klienta v rámci specifikovaného
počtu dní. Výchozí počet dnů je sedm, ale neexistuje tu žádný limit.

Zkontrolujte datum souboru signatur Zkontrolujte, zda je datum souboru signatur starší, aktuální nebo se rovná
specifikovanému dni a času. Výchozí datum je aktuální den a výchozí čas je 00:00.

Ochrana před viry: Kontrola, že počítač není infikován
Kontroluje, že byl spuštěn antivirový program aplikace Symantec Endpoint Protection a že klientský počítač není
infikován. Tento stav mohou používat pouze počítače se systémem Windows, které používají aplikaci Symantec Endpoint
Protection.

Brána firewall: Brána firewall je nainstalována
Zkontroluje, zda je vybraná firewallová aplikace nainstalovaná na klientský počítač.

Brána firewall: Brána firewall je spuštěna
Zkontrolujte, zda je vybraná firewallová aplikace nainstalovaná na počítač klienta.

Oprava: Porovnejte současnou aktualizaci service pack se zadanou verzí
Porovná číslo zadaného service pack s číslem service pak na klientském počítači. Můžete specifikovat zda se rovná,
nerovná, zda je nižší nebo vyšší než.

Oprava: Oprava je nainstalována
Zkontrolujte, zda je vybraná oprava nainstalovaná na počítač klienta.

Specifikujte název opravy, např. KB12345.
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NOTE

Do tohoto pole můžete zadávat pouze písmena a čísla.

Soubor: Porovnat stáří souboru s
Ověří, kolik uplynulo dní nebo týdnů od posledního uložení souboru. Tato informace může přidat rozhodnutí zda je verze
na klientském počítači aktuální.

Soubor: Porovnat datum souboru s
Zkontroluje datum souboru na klientském počítači. Podmínka stanoví, zda je datum později než, dříve než nebo jiné
než nebo odpovídající specifikovanému datu a času. Tato informace může přidat rozhodnutí zda je verze na klientském
počítači aktuální.

Můžete zadat až 255 znaků.

Soubor: Porovnat velikost souboru s
Zkontroluje velikost souboru, který se spustí na klientském počítači. Výsledky stanoví, zda se velikost rovná nebo
nerovná, je nižší nebo vyšší než určitá velikost. Tato informace může přidat rozhodnutí zda je verze na klientském počítači
aktuální.

Soubor: Porovnat verzi souboru s
Zkontroluje, zda je verze na klientském počítače stejná jako specifikovaná verze. Tato informace může přidat rozhodnutí
zda je verze na klientském počítači aktuální.

Porovnání můžete provést specifikováním proměnné prostředí. Rovněž můžete specifikovat hodnoty registru, které se
rovnají, nerovnají, jsou menší než nebo vyšší než porovnávané číslo.

Soubor: Stahování souboru bylo dokončeno
Zkontroluje, zda se stahování specifikovaného souboru dokončilo. Jakmile se stahování dokončí, můžete přejít na další
krok v skriptu.

Table 529: Nastavení Stahování souboru dokončeno

Nastavení Popis

Adresa URL souboru Určuje adresu URL souboru ke stažení.
Cílová složka Specifikuje složku na klientském počítači, co níž chcete soubor uložit.
Ověření je třeba pouze pro
protokol HTTP

Určuje uživatelské jméno a heslo pro zadání před stažením souboru. Chcete-li, aby uživatelé
stáhnuli soubor z FTP nebo UNC, musíte nastavit cílový server a povolit anonymní přístup. Pokud
chcete zajistit vyšší bezpečnost, použijte tuto možnost a nastavte pro stahování souboru server
HTTP. Uživatelské jméno a heslo můžete nastavit v uživatelském rozhraní serveru HTTP.

Zobrazit okno s průběhem
stahování

Zobrazí na klientském počítači dialogové okno procesu stahování. Můžete uživatelům povolit zrušit
kontrolu integrity hostitele pro tento požadavek, jestliže stahování souboru naruší jejich práci.

Soubor: Soubor existuje
Zkontroluje, zda určitý soubor existuje na specifické cestě klienta. Pokud soubor na specifikovaném umístění neexistuje,
můžete určit, že klient stáhne kopii.
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Soubor můžete specifikovat prostřednictvím cesty, proměnné systému nebo hodnoty registru.

Soubor: Neopakovatelný identifikátor souboru je
Zkontroluje, zda má soubor aplikace u klienta specifikovaný identifikátor souboru. Neopakovatelný identifikátor souboru je
kontrolní součet spustitelného souboru nebo knihovny DLL na klientském počítači.

Cestu, název souboru a identifikátor souboru můžete najít pomocí dialogového okna Hledat aplikace. Tuto funkci můžete
použít kliknutím na položky Zásady > Hledat aplikace.

Vytvoření seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru pomocí nástroje checksum.exe

Registr: Klíč registru existuje
Zadejte název klíče registru, jehož existence se má ověřovat.

NOTE

Nepoužívejte zkrácené klíče registru, jako například HKLM. Klíče registru vždy zadejte celé. V tomto příkladu
použijte zadání HKEY_LOCAL_MACHINE imísto zadáníHKLM.

Table 530: Nastavení Klíč registru existuje

Nastavení Popis

Klíč registru Zkontrolujte, zda následující klíč registru existuje.

Registr : Hodnota registru existuje
Specifikuje hodnotu registru, aby bylo možné zkontrolovat, zda má specifikovaný název hodnoty. Forma hodnoty může být
DWORD, řetězec nebo binární.

NOTE

Nepoužívejte zkrácené klíče registru, jako například HKLM. Klíče registru vždy zadejte celé. V tomto příkladu
použijte zadání HKEY_LOCAL_MACHINE místo zadání HKLM.

Table 531: Nastavení Hodnota registru existuje

Nastavení Popis

Klíč registru Určuje klíč registru, který obsahuje ověřovaný název hodnoty
Název hodnoty Zkontroluje, zda název hodnoty existuje.

Registr: Hodnota registru se rovná
Specifikujte název registru a hodnotu a data pro porovnání s hodnotou. Forma hodnoty může být DWORD, řetězec nebo
binární.

NOTE

Nepoužívejte zkrácené klíče registru, jako například HKLM. Klíče registru vždy zadejte celé. V tomto příkladu
použijte zadání HKEY_LOCAL_MACHINE místo zadání HKLM.
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Table 532: Nastavení Nastavit hodnotu registru

Nastavení Popis

Klíč registru Určí klíč registru, který obsahuje ověřovaný název a typ hodnoty.
Název hodnoty Určí název ověřované hodnoty.
Data pro srovnání Zkontrolujte hodnoty pro každý typ dat specifikovaných v zobrazeném seznamu.

Registr: Nastavit hodnotu registru
Nastaví položku registru na určitou hodnotu. Pokud již hodnota neexistuje, funkce Nastavit hodnotu registru ji umožňuje
vytvořit. Je možné zadat název klíče registru a požadovanou hodnotu.

NOTE

Nepoužívejte zkrácené klíče registru, jako například HKLM. Klíče registru vždy zadejte celé. V tomto příkladu
použijte zadání HKEY_LOCAL_MACHINE místo zadáníHKLM.

Table 533: Nastavení Nastavit hodnotu registru

Nastavení Popis

Klíč registru Určí klíč registru, který obsahuje ověřovaný název a typ hodnoty.
Název hodnoty Určí název hodnoty, která bude použita.
Zadat typ a data Kontroluje typ hodnoty a obsah zadaný v zobrazeném seznamu.

Registr: Nastavení hodnoty registru se zdařilo
Zkontrolujte registr, aby se zajistilo, že hodnota registru nastaveného v Nastavit hodnotu registru byla nastavená úspěšně.

NOTE

Nepoužívejte zkrácené klíče registru, jako například HKLM. Klíče registru vždy zadejte celé. V tomto příkladu
použijte zadání HKEY_LOCAL_MACHINE místo zadáníHKLM.

Table 534: Nastavení Nastavit hodnotu registru

Nastavení Popis

Klíč registru Určí klíč registru, který obsahuje ověřovaný název a typ hodnoty.
Název hodnoty Určí název ověřované hodnoty.
Zadat typ a data Kontroluje typ hodnoty a obsah zadaný v zobrazeném seznamu.

Registr: Zvýšit hodnotu registru DWORD
Umožní vám přidat nastavení hodnoty registru DWORD. Tento výběr vám umožní provést výpočty, např. dovolit
neopravenému počítači splnit požadavek ne víc než n krát. Vytvoří klíč, který osahuje hodnotu DWORD, pokud
neexistuje.

NOTE

Nepoužívejte zkrácené klíče registru, jako například HKLM. Klíče registru vždy zadejte celé. V tomto příkladu
použijte zadání HKEY_LOCAL_MACHINE imísto zadáníHKLM.
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Table 535: Nastavení Zvýšení hodnoty registru DWORD

Nastavení Popis

Klíč registru Určuje klíč registru, který obsahuje ověřovaný název hodnoty DWORD.
Název hodnoty Zkontroluje hodnotu názvu DWORD, např. 0x000001.

Nástroj: Kontrola časového razítka
Porovná aktuální čas s hodnotou, která byla uložena do registru pomocí nástroje Nastavit časové razítko. Nástroj
Zkontrolovat stav časového razítka můžete použít k zjištění, zda od vytvoření časového razítka uplynulo stanovené
množství času. Pokud je například kontrola integrity hostitele spuštěna každé 2 minuty, můžete určit akce, které budou
spuštěny za delší časové období. V takovém případě je uložená časová hodnota odebrána. Pokud nebylo pomocí
nástroje Nastavit časové razítko vytvořeno žádné časové razítko, tato funkce se vrací jako pravdivá.

Nástroj: Hodnota vrácená v dialogovém okně je true
Konfiguruje pole se zprávou, která se zobrazí na klientském počítači. Můžete přidávat text, různá tlačítka a ikony. Pokud
uživatel klikne na tlačítka OK nebo Ano, pole zprávy vrátí hodnotu Pravda. Pokud uživatel klikne na tlačítka Ne nebo
Zrušit, pole zprávy vrátí hodnotu Nepravda. Toto dialogové okno vám umožní specifikovat, zda se bude vyhledávat
skutečná nebo falešná hodnota. Rovněž můžete specifikovat dobu čekání, po níž se automaticky spustí odpověď OK.

Nástroj: Operační systém:
Specifikuje operační systém, který chcete spustit na klientském počítači. Můžete vybrat jeden jazyk nebo několik
operačních systémů. Jeden z důvodů, proč tuto funkci použít, je ověření, že použitá oprava funguje s určeným operačním
systémem.

Nástroj: Jazyk operačního systému je
Detekuje jazykovou verzi klientského operačního systému. Můžete vybrat jeden jazyk nebo několik jazyků. Tuto podmínku
můžete použít k volbě oprav a aktualizací, které chcete nainstalovat, pokud jsou jazykově specifické.

Nástroj: Proces je spuštěný
Zkontroluje, zda je uvedený specifický proces spuštěný na klientském počítači. Tato podmínka vám umožní vyhnout se
problémům s jakýmikoli problémy, které mohou být v rozporu s vaším skriptem. Rovněž vám umožní vyrovnat procesy,
které chcete na klientském počítači zajistit jako spuštěné.

Nástroj: Služba je spuštěná
Zkontrolujte, zda je vybraná služba spuštěná na počítači klienta. Tato podmínka vám umožní vyhnout se konfliktům mezi
službou a vaším skriptem. Rovněž vám umožní vyrovnat služby, které chcete zajistit jako spuštěné.

Soubor: Stáhnout soubor
Stáhne soubor do klientského počítače. Podmínky můžete specifikovat tak, aby klient stáhl soubor z adresy URL do cílové
složky v klientovi. Tuto funkci lze sledovat pomocí funkce Spustit program.
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Table 536: Nastavení Stáhnout soubor

Nastavení Popis

Adresa URL souboru Určuje adresu URL, ze které bude soubor stažen.
Cílová složka Specifikuje složku na klientském počítači, co níž chcete soubor uložit.
Ověření je třeba pouze pro
protokol HTTP

Určuje uživatelské jméno a heslo pro zadání před stažením souboru. Chcete-li, aby uživatelé
stáhnuli soubor z FTP nebo UNC, musíte aktivovat cílový server a povolit anonymní přístup. Pokud
chcete zajistit vyšší bezpečnost, použijte tuto možnost a nastavte pro stahování souboru server
HTTP. Uživatelské jméno a heslo můžete nastavit v uživatelském rozhraní serveru HTTP.

Zobrazit okno s průběhem
stahování

Zobrazí na klientském počítači dialogové okno procesu stahování. Můžete uživatelům povolit zrušit
kontrolu integrity hostitele pro tento požadavek, jestliže stahování souboru naruší jejich práci.

Nástroj: Zpráva protokolu
Zobrazí zprávu protokolu na klientském počítači. Tuto funkci můžete použít k tomu, abyste uživatele informovali o
výsledcích kontrol, které jste spustili. Výsledky se zobrazí také v protokolu zabezpečení klienta. Jsou pouze informativní.

Pro zprávu, která vyžaduje reakci uživatele, použijte nástroj Zobrazit zprávu v dialogovém okně.

Nástroj: Zobrazit dialogové okno zprávy

Nástroj: Spustit program
Specifikuje program, který se spouští na počítači klienta. Tento nástroj se často používá s nástrojem Stáhnout soubor.

Table 537: Nastavení Spuštění programu

Nastavení Popis

Specifikuje příkaz, který spustí
aplikaci.

Provede příkaz zadaný do dialogového okna na klientském počítači, včetně celé cesty. Můžete
zahrnout proměnné.

Spustit program Specifikuje, zda uživatel musí být přihlášen do klienta, aby mohl program spustit.
• v kontextu systému

Uživatel nemusí být přihlášený, aby se program spustil. Tuto možnost použijte, pokud chcete,
aby se program spustil na klientovi z bezpečnostních důvodů okamžitě. Například klient může
potřebovat instalaci antivirového programu.

• V přihlášeném uživatelském kontextu
Uživatel musí být přihlášený na klientovi, aby se program spustil.

Zadejte maximální čekací
dobu, po které má program
skončit

Určuje maximální čekací dobu, po které má program skončit. Pokud platnost funkce vyprší,
provedení programu se ukončí.

Zobrazit okno nového procesu Zobrazí okno procesu, které umožňuje uživateli sledovat spuštěný program.

Nástroj: Spustit skript
Specifikuje skript, který se může spustit na počítači klienta.
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Table 538: Nastavení Spustit skript

Nastavení Popis

Název souboru Určuje název souboru skriptu.
Obsah skriptu Určuje obsah skriptu.
Spustit příkaz Určuje příkaz pro spuštění skriptu.
Zadejte maximální čekací
dobu, po které má program
skončit

Specifikuje maximální čekací dobu, po níž klientský počítač dokončí spuštění skriptu ještě před
ukončením skriptu.

Odstranit dočasný soubor
po skončení nebo ukončení
spuštěného programu

Odstraní dočasný soubor po skončení nebo ukončení skriptu, pokud je takový dočasný soubor
vytvořený.

Zobrazit okno nového procesu Zobrazí okno, které umožňuje uživateli sledovat spuštěný skript.

Nástroj: Nastavení časového razítka
Pojmenuje časové razítko uložené v registru klientského počítače. Nástroj Nastavit časové razítko se používá
s nástrojem Zkontrolovat časové razítko. Nástroj Zkontrolovat časové razítko můžete použít ke zjištění, zda od vytvoření
pojmenovaného časového razítka uplynulo stanovené množství času. Pomocí těchto dvou nástrojů lze zkontrolovat, zda
od nastavení pojmenovaného časového razítka proběhly určité akce.

Zadejte název o délce maximálně 255 znaků.

Nástroj: Zobrazit dialogové okno zprávy
Zobrazí zprávu na počítači klienta a čeká na reakci uživatele.

Chcete-li zobrazit zprávu, která je pouze informativní a nevyžaduje žádnou akci uživatele, použijte funkci nástroje Zpráva
protokolu.

V poli Text zprávy se speciální znaky >, = nebo tabulátor nezobrazí v poli zprávy v klientovi.

Nástroj: Čekejte....
Tento nástroj můžete použít, když máte spuštěný skript nebo program a čekáte, až se skript po určeném čase obnoví.

Různé: Virtuální obrazy
Základní obrazy, které chcete vyloučit, musíte vytvořit pomocí nástroje Virtual Image Exclusion.

Table 539: Virtuální bitové kopie

Možnost Popis

Povolit výjimky virtuálních
obrazů ve funkci Auto-Protect

Aplikace Symantec Endpoint Protection při prověřování funkcí Auto-Protect neprověřuje soubory,
pro které je nastavena výjimka nástrojem Virtual Image Exception.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

Povolit výjimky virtuálních
obrazů v rámci prověřování
definovaných správcem

Aplikace Symantec Endpoint Protection při plánovaném nebo ručním prověřování neprověřuje
soubory, pro které je nastavena výjimka nástrojem Virtual Image Exception.
Ve výchozím nastavení není tato možnost povolena.

 947



 

NOTE

Společnost Symantec podporuje použití funkce Virtual Image Exception pouze v prostředích VDI.

Různé: Sdílená mezipaměť služby Insight
Můžete použít sdílenou mezipaměť služby Insight, ke které mají klienti přístup prostřednictvím sítě. Klienti používají
sdílenou mezipaměť služby Insight pro plánovaná a ruční prověřování.

Od verze 14 již není podporována sdílená mezipaměť služby Insight integrovaná s řešením VMware vShield.

Table 540: Možnosti sdílené mezipaměti služby Insight

Možnost Popis

Sdílená mezipaměť služby Insight
pomocí sítě

Povoluje komunikaci sdílené mezipaměti služby Insight s klienty aplikace Symantec
Endpoint Protection prostřednictvím sítě.

Vyžadovat SSL Povoluje sdílené mezipaměti služby Insight, aby používala ověření protokolem SSL. Ve
výchozím nastavení sdílená mezipaměť služby Insight nepoužívá žádné ověření a žádný
protokol SSL.
Chcete-li používat ověření protokolem SSL, je nutné povolit protokol SSL jako součást
nastavení serveru sdílené mezipaměti služby Insight v konfiguračním souboru.
Přizpůsobení nastavení sdílené mezipaměti služby Insight
Pokud protokol SSL povolíte, musíte také umožnit komunikaci klientů se sdílenou
mezipamětí služby Insight přidáním certifikátu serveru sdílené mezipaměti služby Insight
do seznamu důvěryhodných certifikačních úřadů pro místní počítač. V opačném případě
komunikace mezi klienty a sdílenou mezipamětí služby Insight nebude možná.
Informace o tom, jak přidat certifikát serveru, naleznete v dokumentaci služby Active
Directory.
Pokud jste změnili soubor SharedInsightCacheService.exe.config, aby sdílená
mezipaměť služby Insight používala základní ověření s protokolem SSL nebo základní
ověření bez protokolu SSL, zadejte následující informace:
• Uživatelské jméno

Uživatelské jméno pro ověření.
• Změnit heslo

Heslo pro ověření. Výchozí nastavení hesla je prázdná hodnota. Jinými slovy je
pole s heslem nevyplněno. Můžete změnit heslo pro ověření definované uživatelem.
Pokud tak ale učiníte, je nutné dané uživatelské jméno a heslo pro ověření nastavit
v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager, aby mohli klienti se sdílenou
mezipamětí služby Insight komunikovat.

Název hostitele Zadejte název hostitele pro server sdílené mezipaměti služby Insight.
Port Zadejte port, který sdílená mezipaměť služby Insight používá.

Změnit heslo
Podle výchozího nastavení síťová sdílená mezipaměť služby Insight nepoužívá ověřování ani protokol SSL. Výchozí
nastavení hesla je prázdná hodnota (prázdné pole). Pokud jste změnili soubor SharedInsightCacheInstallation.exe.config,
aby síťová sdílená mezipaměť služby Insight používala základní ověření s protokolem SSL nebo základní ověření bez
protokolu SSL, musíte zadat uživatelské heslo pro přístup ke sdílené mezipaměti služby Insight.

Podle potřeby můžete také upravit ověřovací heslo definované uživatelem.
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Table 541:

Možnost Popis

Uživatelské jméno Pokud jste změnili soubor SharedInsightCacheService.exe.config,
aby sdílená mezipaměť služby Insight používala základní ověření
s protokolem SSL nebo základní ověření bez protokolu SSL,
zadejte uživatelské jméno pro ověření.

Změnit heslo Pokud jste změnili soubor SharedInsightCacheService.exe.config,
aby sdílená mezipaměť služby Insight používala základní ověření
s protokolem SSL nebo základní ověření bez protokolu SSL,
klepněte na tuto možnost a zadejte a potvrďte heslo pro ověření.

Informace o sdílené mezipaměti služby Insight

Soukromý cloud
Můžete určit, že soukromé servery budou spravovat vyhledávání Insight a odesílání pro stávající skupinu. Použijete-li
soukromý server Insight a tento server nastavíte v rámci vlastností Umístění, je třeba zakázat možnost pro celé umístění,
chcete-li použít možnost skupiny. Tato možnost platná pro celé umístění má přednost.

NOTE

V tomto dialogovém okně můžete tato nastavení použít pro jiné skupiny. Nemusíte upravovat zásady každé
skupiny.

Table 542: Možnosti soukromého cloudu

Možnost Popis

Povolit soukromým serverům správu
mých dat

Umožní soukromým serverům spravovat data pro stávající skupinu.
Je-li možnost pro soukromé servery platná pro celé umístění povolena, má tato možnost
přednost. Chcete-li použít tuto možnost skupiny, zakažte možnost platnou pro celé
umístění. Přejděte do nabídky Správce > Servery, vyberte umístění a poté v části Úlohy
vyberte možnost Upravit vlastnosti umístění > Soukromý server služby Insight.

Warning! Pokud tuto možnost povolíte, nebudou klienti verze 12.1.5 a starší moci
používat servery společnosti Symantec, pokud nebude k dispozici určený soukromý
server.

K vyhledávání a odesílání Insight použít
servery Symantec EDR

Vyberte tuto možnost, pokud ve svém prostředí používáte server Symantec Endpoint
Detection and Response (Symantec EDR) ke shromažďování informací a provedení
další analýzy hrozeb. Tento server Symantec EDR zpracovává jak vyhledávání Insight,
tak i odesílání informací o zjišťování. Server Symantec EDR je odesílá společnosti
Symantec ke zpracování.

Warning! Pokud tuto možnost povolíte, nebudou klienti verze 12.1.5 a starší moci
používat servery společnosti Symantec, pokud nebude k dispozici určený soukromý
server.

Používat pro vyhledávání Insight
soukromý server Insight

Vyberte tuto možnost, pokud chcete pro vyhledávání Insight klientů ve stávající skupině
použít soukromý server Insight. Soukromý server Insight používá kopii databáze
Symantec Insight. Klienti i nadále odesílají informace o zjišťování přímo společnosti
Symantec.

Warning! Pokud tuto možnost povolíte, nebudou klienti verze 12.1.5 a starší moci
používat servery společnosti Symantec, pokud nebude k dispozici určený soukromý
server.
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Možnost Popis

Použít servery společnosti Symantec,
pokud jsou soukromé servery
nedostupné

Není podporováno pro klienty verze 12.1.5 a starší.
Umožní klientům ve skupině odeslat dotazy na důvěryhodnost a informace společnosti
Symantec, pokud nejsou dostupné soukromé servery.

Soukromé servery Do prioritních skupin můžete přidat seznam soukromých serverů. Přednost má
skupina serverů 1, jsou-li v této skupině k dispozici servery. Pokud ve skupině 1 nejsou
k dispozici žádné servery, použijí klienti servery ve skupině s prioritou 2 a tak dále. V
každé prioritní skupině však mají všechny servery stejnou prioritu.
Pro klienty verze 12.1.5 a starší můžete zadat jeden server. Prioritní seznam není u
klientů verze 12.1.5 a starší podporován.

Kopírovat nastavení Nastavení soukromého serveru platí pro stávající skupinu, ale můžete je použít i na další
skupiny a umístění.

Kopírování nastavení soukromého serveru služby
Pomocí tohoto dialogového okna zkopírujte nastavení privátního cloudu do dalších skupin a umístění. Nastavení platí ve
výchozím nastavení pro stávající skupinu. Nastavení bude aktivováno až poté, co zaškrtnete skupinu nebo umístění.

V případě jakýchkoli budoucích změn, které v této skupině provedete, je třeba znovu zkopírovat nastavení do dalších
skupin a umístění.

Ikony zobrazují následující informace:

• Ikona složky označuje skupinu.
• Kulatá ikona označuje umístění.
• Šedý text značí, že skupina nebo umístění přejímá nastavení od nadřazené skupiny.

Chcete-li vybrat nadřazenou skupinu a všechny podskupiny, klepněte pravým tlačítkem myši na nadřazenou skupinu a
zvolte možnost Vybrat všechny podskupiny.

Soukromý cloud: Přidání nebo úprava soukromého serveru
Zadejte informace o soukromém serveru, který chcete přidat do seznamu.

Table 543: Možnosti přidání soukromého serveru

Možnost Popis

Adresa URL serveru Určuje adresu URL serveru. Z rozevírací nabídky vyberte protokol a poté zadejte název hostitele.
Port Určuje port pro server v rozmezí 1 až 65535. Ve výchozím nastavení je port HTTP 80. Ve

výchozím nastavení je port HTTPS 443.
Použít tento server jako
soukromý server služby Insight
pro klienty verze 12.1.5 a starší

Klienti verze 12.1.5 a starší nemohou používat seznam serverů. Tento server můžete nastavit jako
server používaný klienty verze 12.1.5 a starší.
Pokud není tento server k dispozici, klienti verze 12.1.5 a starší nemohou používat servery
společnosti Symantec. U těchto klientů je zakázáno odesílání dotazů na důvěryhodnost
a odesílání dat.

Cloud: Shrnutí projektu
Tato stránka obsahuje přehled karty Cloud.

 950



 

Table 544: Možnosti přehledu cloudu

Obrazovka Popis

Vítáme vás Karta Cloud vám umožňuje zahájit registraci v cloudové konzoli. Pokud již nějaký máte, můžete také
zadat svůj token registrace. Registrační token získáte prostřednictvím aplikace Symantec Endpoint
Security.

Note: Pokud se po registraci zobrazí upozornění týkající se připojení, postupujte podle pokynů na této
stránce:

Note: Chyba certifikátu při použití webového prohlížeče k zobrazení konzoly správce

Kliknutím na možnost Řešení potíží zobrazíte informace o stavu a kliknutím na možnost Zrušit
registraci zrušíte registraci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli.

Řešení potíží Na této kartě se zobrazí následující informace o aktivním konektoru, který je zodpovědný za
nahrávání a stahování dat:
• Stav instalace

Zobrazí, zda je nainstalován konektor pro registraci do cloudu.
• Aktivní konektor

Zobrazuje server, který funguje jako konektor ke cloudové konzoli.
• Stav připojení

Zobrazí stav připojení pro prostředky, události a konektor.
• Čas posledního připojení

Zobrazí čas posledního připojení pro prostředky, události a konektor.
• Chyba posledního připojení

Zobrazí chybu posledního připojení pro prostředky, události a konektor.
Okno Informace o registraci obsahuje následující pole:
• Stav registrace

Zobrazuje stav registrace v cloudové konzoli.
• Datum/čas registrace

Zobrazuje, kdy byla doména aplikace Symantec Endpoint Protection Manager v cloudové konzoli
zaregistrována.

• ID zákazníka
Vaše ID zákazníka používané pro registraci do cloudu.

• ID domény
ID domény aplikace Symantec Endpoint Protection Manager zaregistrované v cloudové konzoli.

Note: Když je doména zaregistrovaná v cloudu, bude struktura dědičnosti cloudové konzole platit pro
zásady, které ji spravují.

Nápovědu k chybovým zprávám proxy serveru najdete v článku Proxy error messages appear in the
Endpoint Protection Manager Cloud tab > Troubleshooting (Na kartě Cloud > Řešení potíží v aplikaci
Endpoint Protection Manager se zobrazují chybové zprávy proxy serveru). .
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Související dokumenty

Stažení průvodců a příruček aplikace Symantec Endpoint Protection ve formátu PDF

Dokumentace k aplikaci Symantec Endpoint Protection:

• Aktuální release:
– Stručná příručka k aplikaci Symantec Endpoint Protection
– Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
– Příručka aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 pro klienta se systémem Mac
– Příručka aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 pro klienta se systémem Linux

• Předchozí releasy:
– Dokument white paper Osvědčené postupy pro dimenzování a škálovatelnost aplikace Symantec Endpoint

Protection
– Příručka aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3 pro klienta Mac
– Dokumenty k aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2.1 (.zip)
– Dokumenty k aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2 (.zip)
– Dokumenty k aplikaci Symantec Endpoint Protection 14 (.zip)
– Nástroje v aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2.x (.zip)
– Sada SDK webové služby aplikace Symantec Endpoint Protection

• Poznámky k verzi:
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3.1.1 (14.3 RU1 MP1)
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3.1 (14.3 RU1)
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3.0.1 (14.3 MP1)
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.3
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.2.x (.zip)
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 14.x/14.1 (.zip)
– Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1.6.10

• Referenční příručka schémat databáze:
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3.1.1
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3.1
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3.0.1
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2.2 až 14.3
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2.1 až 14.2.1.1
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2.1
– Referenční příručka schémat databáze pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.2

• Licenční smlouvy třetích stran:
– Licenční smlouvy třetích stran k aplikaci Symantec Endpoint Protection 14.3.1
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